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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Διμοσ Ραλλινθσ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ικάκθσ 12, Γζρακασ

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

Τ.Κ. 15344

Τθλζφωνο

2132031605

Φαξ

2132031655

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

g.kazou@0156.syzefxis.gov.gr,
promitheies@0156.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http:/www.pallini.gr

Ρροςταςίασ,

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ ςτον Υποτομζα ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Ραλλινθσ: http:/www.pallini.gr
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όπωσ
ορίηεται ςτα ανωτζρω τθλζφωνα.

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (άρκρο 117 του ν. 4412/16).
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ χρθματοδότθςθ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ του Διμου.
Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό των ετϊν 2017-2018 του Διμου με τθν 413/2017 απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ω39ΣΩΞΚ-ΛΞΕ) όπου εγκρίκθκε θ διάκεςθ πιςτϊςεων ςε βάροσ των
προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2017 και 2018 ςτο ΚΑΕ 15.6142.0004. Συγκεκριμζνα με τθν δζςμευςθ
38795/5-102017 (ΑΔΑ: 64Ο6ΩΞΚ-3ΦΔ) δεςμεφκθκαν για το ζτοσ 2017 ποςό 37.200,00 € και το υπολοιπόμενο
ποςό των 37.200,00 € κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του 2018, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:

ΔΘΜΟΣ
ΡΑΛΛΘΝΘΣ

Κ.Α.
15.6142.0004

ΕΤΟΣ 2017

ΕΤΟΣ 2018

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΟΣΟ
37.200,00€

ΡΟΣΟ
37.200,00€

ΡΟΣΟ
74.400,00€
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Θ δαπάνθ για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτο Τφπο εγκρίκθκε με τθν 413/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ω39ΣΩΞΚ-ΛΞΕ). Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ κα βαρφνει τον ΚΑΕ: 15.6462 του προχπολογιςμοφ
οικονομικοφ ζτουσ 2017 (ΑΔΑ: ΩΙ9ΡΩΞΚ-Μ3Θ).
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο Ραλλινθσ.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι τθσ υπθρεςίασ περιςυλλογισ, διαχείριςθσ και ιατροφαρμακευτικι
περίκαλψθσ αδζςποτων ηϊων του Διμου Ραλλινθσ για ζνα ζτοσ, όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 85200000-1 «Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ».
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν
προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ των υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο ζγγραφο τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 60.000,00€ , με ΦΡΑ : 14.400,00€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν υπογραφι και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι ζωσ
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ςτθ μελζτθ 11/2017 τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ
και Ρολιτιςμοφ, θ οποία ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
τιμισ (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν).

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ1:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

των παρ. 21, 22, 23 του άρκρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15) «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων»

-

των παρ. 1 & 3 του άρκρου 158 του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ
114Α/2006)

1

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

2
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-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (ΦΕΚ Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ
κανονιςμόσ προμθκειϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ»

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθν με αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΘ-ΔΤΘ) Απόφαςθ Αν. Υπ. Οικονομικϊν
«Κοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι
οδθγιϊν».

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

Τα άρκρα 75 του Ν.3463/2006 και 94 του Ν.3852/2010

-

Τθν ανάγκθ κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ που αφορά τθν ετιςια υπθρεςία «παροχισ ιατροφαρμακευτικισ
περίκαλψθσ αδζςποτων ηϊων» του Διμου Ραλλινθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 46 του Ν.
4235/2014 (ΦΕΚ – 32 Α/11-2-2014) «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ
ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και
προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων», όπωσ αντικατζςτθςε τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του Ν.4039/2012, ςτθν οποία αναφζρεται πωσ
οι Διμοι υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν περιςυλλογι και τθ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων
ςυντροφιάσ.

-

Τθν υπ’αρικμ 11/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ για τθν
εργαςία: Ραροχι Ιατροφαρμακευτικισ Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων.

-

Τθν υπ’αρικμ 487/2016 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: 7Ε0ΧΩΞΚ-ΑΦΣ) με τθν οποία ορίςτθκαν τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ.

-

Τθν με αρικμό 147/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΡΧΩΞΚ-ΥΛ3) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία
εγκρίκθκε θ εν λόγω δαπάνθ.

-

το Ρρωτογενζσ Αίτθμα (ΑΔΑΜ: 17REQ001969292)

-

το Εγκεκριμζνο Αίτθμα (ΑΔΑΜ: 17REQ002048670)

-

ηην ςπ’απιθμ 413/2017 Απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ για ηην έγκπιζη ηηρ 11/2017 μελέηηρ
όπυρ και ηη διάθεζη πολςεηούρ πίζηυζηρ για ηην εηήζια ςπηπεζία με ηίηλο «Παποσή
Ιαηποθαπμακεςηικήρ Πεπίθαλτηρ Αδέζποηυν Ζώυν έηοςρ 2017» και ηην έγκπιζη δαπάνηρ και
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διάθεζη πίζηυζηρ για ηη δαπάνη δημοζίεςζηρ ηηρ εν λόγυ πποκήπςξηρ ζηο Τύπο (ΑΔΑ:
Ω39ΣΩΞΚ-ΛΞΕ)

-

Τον Ρροχπολογιςμό του Διμου Ραλλινθσ ςτον Κ.Α 15.6142.0004 ωσ εξισ:
Α. Για το 2017 προχπολογίςτθκε ποςό 37.200,00 € και με τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 38795/510-2017 δεςμεφτθκε για το οικ. ζτοσ 2017 το ποςό των 37.200,00 € και για το οικ. ζτοσ 2018 ζγινε
πρόβλεψθ για το ποςό των 37.200,00 € (ΑΔΑ: 64Ο6ΩΞΚ-3ΦΔ).

-

τθν υπ’αρικμ: 38794/5-10-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςε βάροσ του ΚΑΕ: 15.6462, με τθν
οποία δεςμεφτθκε το ποςό των 155,00€ για το οικ. ζτοσ 2017, που αφορά τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ
προκιρυξθσ ςτο Τφπο (με ΑΔΑ: ΩΙ9ΡΩΞΚ-Μ3Θ).

-

τθν υπ’αρικμ 505/2017 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθ του τρόπου διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ και του ςχεδίου κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ για τθν υπθρεςία με
τίτλο: «Ραροχι Ιατροφαρμακευτικισ Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων»

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ Ραραςκευι 24/11/2017 και ϊρα 11:00
π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου
4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο και ςυγκεκριμζνα ςε
μία θμεριςια τοπικι εφθμερίδα («ΜΑΧΘΤΙΚΘ ΦΩΝΘ») του Νομοφ.
Θ Διακιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ μελζτθσ 11/2017 καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): http:/www.pallini.gr ςτθν διαδρομι Νζα & Ανακοινϊςεισ ►
Ανακοινϊςεισ.
Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και
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βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:




Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.



Θ υπ’αρικμ 11/2017 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ.

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+, υπόδειγμα του οποίου βρίςκεται ςτο
Ραράρτθμα II τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του Διμου Ραλλινθσ: http:/www.pallini.gr
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθσ όπωσ ορίηεται ςτα τθλζφωνα του
άρκρου 1.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτισ
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ g.kazou@0156.syzefxis.gov.gr, promitheies@0156.syzefxis.gov.gr, το αργότερο ζξι
(6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
παραλαβισ των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.

2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ
οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι
επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο
Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”
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ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ
τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό
φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι)
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια)
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ δίνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54),
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό
για τθν καταβολι τουσ3.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του,
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ.
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί
3

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, και να
διακζτουν:


Άδεια λειτουργίασ ενδιαιτιματοσ μικρϊν ηϊων εν ιςχφ



Ριςτοποιθτικό Ρρωτοδικείου περί λειτουργίασ, εφ' όςον πρόκειται για ςωματείο.

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ ο κφκλοσ
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ
θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι
διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν, από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του
μζςου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι
μεγαλφτερο με το 1/5 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Αν ο οικονομικόσ
φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ οφείλει να δθλϊςει το ςυνολικό χρόνο που λειτουργεί.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Άρκρο 19 του Ν.4412/2016.

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει ςτο ςφνολό τουσ ι κατά τα 2/3
τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, φψουσ όςο και θ κακαρι αξία τθσ
υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ το αντίςτοιχο ποςό, αν θ προςφορά αφορά το ςφνολο των
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν ι μζροσ αυτϊν (προςφορά επιμζρουσ ομάδασ), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ
ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι
πλθροφορίεσ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ, από τισ οποίεσ κα προκφπτει ότι ο αρικμόσ των ςυμβάςεων είναι
τουλάχιςτον μία. Αν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ οφείλει να δθλϊςει
το ςυνολικό χρόνο που λειτουργεί. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 19 του Ν.4412/2016,
και δθλϊνουν:
β) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ
τριετίασ.
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Οι οικονομικοί φορείσ επιπλζον απαιτείται:
α) να διακζτουν όχθμα, κατάλλθλα αδειοδοτθμζνο, για τθν αςφαλι μεταφορά ηϊων, με ειδικά ατομικά
κλουβιά. Τα κλουβιά μεταφοράσ να ζχουν το κατάλλθλο μζγεκοσ και αντοχι ϊςτε να είναι αςφαλι για τα
ηϊα και να παρζχουν τον κατάλλθλο αεριςμό,
β) να διακζτουν τον απαιτοφμενο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία εξοπλιςμό και κτιριακι υποδομι
γ) να διακζτουν κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτθν εργαςία αυτι,
δ) να διακζτουν εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό ςτθν αιχμαλωςία ηϊων ςυντροφιάσ, το οποίο κα
ςτελεχϊςει το ςυνεργείο περιςυλλογισ των ηϊων για τθν εργαςία αυτι κακϊσ και περιγραφι τθσ
εκπαίδευςθσ που ζχει λάβει.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Δεν απαιτείται ςτθ παροφςα Διακιρυξθ.

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6),
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ
τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ
ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα.
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ
βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:


Άδεια λειτουργίασ ενδιαιτιματοσ μικρϊν ηϊων εν ιςχφ



Ριςτοποιθτικό Ρρωτοδικείου περί λειτουργίασ εφ’όςον πρόκειται για ςωματείο

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ τρεισ αντίςτοιχα τελευταίουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ. Εάν ο
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί
να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
ευκρινι φωτοαντίγραφα των εν λόγω ςυμβάςεων (ολοκλθρωμζνων ι μθ) παροχισ υπθρεςιϊν του
ςυγκεκριμζνου τφπου, φψουσ όςο και θ κακαρι αξία τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ λαμβάνοντασ υπόψθ το
αντίςτοιχο ποςό, αν θ προςφορά αφορά το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν ι μζροσ αυτϊν (προςφορά
επιμζρουσ ομάδασ), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του. Απαιτείται επίςθσ θ υποβολι ςτοιχείων που κα αποδεικνφουν τθν καλι εκτζλεςθ των
εν λόγω ςυμβάςεων (ολοκλθρωμζνων ι μθ). Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι
προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 19 του Ν.4412/2016.
Επιπρόςκετα προςκομίηουν:


Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 με το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτο οποίο κα αναφζρεται:
- ο απαιτοφμενοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία εξοπλιςμόσ και θ κτιριακι υποδομι
που διακζτει,
- θ διάκεςθ οχιματοσ, κατάλλθλα αδειοδοτθμζνου, για τθν αςφαλι μεταφορά ηϊων, με
ειδικά ατομικά κλουβιά. Τα κλουβιά μεταφοράσ να ζχουν το κατάλλθλο μζγεκοσ και αντοχι
ϊςτε να είναι αςφαλι για τα ηϊα και να παρζχουν τον κατάλλθλο αεριςμό,
- ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ μελζτθσ και τθν αποδζχεται πλιρωσ, κακϊσ και ότι είναι ενιμεροσ των
επιτόπιων ςυνκθκϊν, με εκτίμθςθ των ιδιαίτερων τυχόν προβλθμάτων που αφοροφν ςτθν
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςυνκθκϊν, με εκτίμθςθ των ιδιαίτερων τυχόν προβλθμάτων που
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
- ότι οι εργαςίεσ φροντίδασ αδζςποτων ηϊων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα παρζχονται από κτθνίατρο ο οποίοσ αςκεί νόμιμα το
επάγγελμα ςε κτθνιατρείο / κτθνιατρικι κλινικι, διακζτοντασ τθν κατάλλθλθ υποδομι και
άδεια βάςει τθσ νομοκεςίασ (Ν.604/77, ΦΕΚ 163 Α'/13-6-77 και το Ρ.Δ. 469/78, όπωσ αυτά
τροποποιικθκαν και ιςχφουν από το άρκ. 14 του Ν.3170/03 και του άρκ. 9 του Ν. 4039/12, το
άρκ. 46 του Ν.4235/14).
 Κατάςταςθ με το επιςτθμονικό προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτθν εργαςία αυτι,
 Κατάςταςθ με το εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό ςτθν αιχμαλωςία ηϊων ςυντροφιάσ, το οποίο
κα ςτελεχϊςει το ςυνεργείο περιςυλλογισ των ηϊων για τθν εργαςία αυτι κακϊσ και περιγραφι
τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει λάβει.
 Τθν άδεια κτθνιάτρου

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται να προςκομίςουν
κάποιο ζγγραφο.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ
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εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.4250/2014 καταργείται θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων
αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται
ςτθν ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ και γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν αρκεί να είναι
ευανάγνωςτα και ευκρινι.
Αντίςτοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων,
εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που
εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει τιμισ
(υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν).

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.

Στον κυρίωσ φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:


Θ λζξθ «Ρροςφορά».



Ο πλιρθσ τίτλοσ «ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ», του φορζα που διενεργεί τθν προμικεια.



Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.



Ο Τίτλοσ του διαγωνιςμοφ.



Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.



Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (αναλυτικά δθλαδι: πλιρθ επωνυμία τθσ εταιρίασ, διεφκυνςθ &
ταχυδρομικόσ κϊδικασ, τθλζφωνο, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ κλπ).

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με οποιοδιποτε τρόπο (ιτοι ταχυδρομικά ι με courier) ςφραγιςμζνεσ ςτο
Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου ςφμφωνα με το τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται εντόσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ οι οποίεσ υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ προαναφερκείςασ θμερομθνίασ
και ϊρασ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται, ςε δφο αντίγραφα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ φζρει τισ
προαναφερκείςεσ ενδείξεισ.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ
από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον
ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που
υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
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Στα περιεχόμενα του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» δεν πρζπει ςε καμία
περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων
(ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο
με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται επί ποινι αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙΙ, με βάςθ το
αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω:

Τιμζσ
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ο Φ.Ρ.Α βαρφνει το Διμο Ραλλινθσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και γ) θ τιμι
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων
εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ υποβολισ τουσ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι
διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Τρόποσ υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»), 2.4.4.
(Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν
αποςαφινιςθ,
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των
προςφορϊν, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Αποςφράγιςθ κυρίωσ φακζλου με τα Δικαιολογθτικά & του φακζλου Τεχνικισ προςφοράσ –
Μονογράφονται
 Οι φάκελοι των Οικονομικϊν προςφορϊν μονογράφονται ςφραγιςμζνοι – Τοποκετοφνται ςε νζο
φάκελο που ςφραγίηεται – μονογράφεται – φυλάςςεται για το επόμενο ςτάδιο
 Καταγραφι Υποψθφίων
 Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν και Αξιολόγθςθ βάςει Κριτθρίων Επιλογισ
Κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ: όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ μποροφν να γίνουν ςε μια (1)
δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν:
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που
δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται.
δ) Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το
οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με αποφάςεισ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
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Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ, για το ςφνολο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν.
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ προςφοράσ
αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

–

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74)
όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ αυτισ.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν γίνεται ζλεγχοσ και αν διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν ελλείψεισ,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ ζνςταςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2.
γ) Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει
αποδεικτικό χαρακτιρα.

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο
221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου
υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί δθμόςιο
ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται
μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν.
4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και τθν
ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από το Διμο.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%
γ) 8% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ (άρκρο 204, Ν.4412/2016),
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν
δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια
τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ
από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
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Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται από τθν αμοιβι του αναδόχου ι ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι
ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει
το απαιτοφμενο ποςό.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ
τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων –
Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθ
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, που κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομικι
Επιτροπι) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να
ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ
Διευκφνςεων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο
οποίο καταγράφονται θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 1 ζτοσ από τθν υπογραφι και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι ζωσ
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ
προχποκζςεισ:
α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν.4412/2016,
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται
ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
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Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ
αιτιματοσ του προμθκευτι.
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν
τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ
ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν
οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου
218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4

Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν
αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.

6.5

Δρεκύζεηα

6.5.1. Ο ανάδοχοσ, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, οφείλει να τθρεί απόρρθτεσ οποιαςδιποτε φφςθσ και
είδουσ πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε αυτόν, τυχαία ι ζνεκα τθσ εκτελζςεωσ του ζργου που κα αναλάβει.
6.5.2. Θ υποχρζωςθ αυτι καταλαμβάνει και το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του αναδόχου. Ο προμθκευτισ δεν
δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει κάποιεσ από τισ εν λόγω πλθροφορίεσ για ςκοπό άλλον από τον αναγκαίο για
τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και να γνωςτοποιεί κάποιεσ από τισ εν λόγω πλθροφορίεσ
ςε οποιονδιποτε άλλον, τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εκτόσ όςων βρίςκονται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ
επαγγελματικι εξάρτθςθ από τον προμθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

Διμοσ Ραλλινθσ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ θ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ (υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτο ςφνολο των
υπθρεςιϊν).

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
ορίηεται ςτισ: 24/11/2017 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα
11:00 π.μ.

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Διμοσ Ραλλινθσ

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ:
27/11/2017 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ.

Διεφκυνςθ: Ικάκθσ 12, Γζρακασ, ΤΚ: 15344
ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
ΚΑΕ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΡΑΝΘ

«Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ»
85200000-1
15.6142.0004
60.000,00€ (χωρίσ ΦΠΑ),
(ΦΠΑ 24%: 14.400,00€),
74.400,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΥΡΘΕΣΙΑ
1

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ
Θ Σφμβαςθ κα ζχει διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ από τθν
υπογραφι και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι ζωσ
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.

ΧΟΝΟΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΘΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΣ 365 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ υποβολισ τουσ
α) Κράτθςθ φψουσ 0,06% (Α. 375 Ν 4412/16) υπερ
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων θ
οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20%
ειςφοράσ υπερ Ο.Γ.Α. επ' αυτοφ) επι του κακαροφ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ και βάςει του άρκρου 4 παρ. 3
Ν. 4013/2011.
β) Κράτθςθ φψουσ 0,06% (Α. 375 Ν 4412/16) υπζρ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν θ
οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20%
ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. επ' αυτοφ) επί του κακαροφ
ςυμβατικοφ τιμιματοσ και βάςει τθσ υπ’ αρικμ.
1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017.
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ'
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,
βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του
Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει τον Διμο Ραλλινθσ.
Πλεσ οι κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ
αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ.
ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ

8% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το
άρκρο 24 του Ν.2198/94

Σφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 46 του Ν. 4235/2014, όπωσ αντικατζςτθςε τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του
Ν.4039/2012, οι Διμοι υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν περιςυλλογι και τθ διαχείριςθ των αδζςποτων
ηϊων ςυντροφιάσ.
Επειδι ο Διμοσ μασ δεν διακζτει κτθνίατρο για τθν παροχι κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν, οφτε προςωπικό
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και ζμπειρο ςτθν περιςυλλογι και αιχμαλωςία ηϊων ςυντροφιάσ, όπωσ επίςθσ δεν
διακζτει όχθμα κατάλλθλο για τθν αςφαλι μεταφορά των ηϊων (κλιματιςμόσ, ειδικά ατομικά κλουβιά), θ
εργαςία αυτι δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον προςωπικό του Διμου και πρζπει να ανατεκεί ςε
κτθνιατρείο/κτθνιατρικι κλινικι που κα πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ νομοκεςίασ που ιςχφουν. Θ ανάκεςθ
κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (με το
υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ) ςτο ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.

Θ παροφςα διακιρυξθ αφορά ςτθν εργαςία περιςυλλογισ και διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ραλλινθσ, ςφμφωνα με το αρκ. 46 του Ν. 4235/2014. Το πρόγραμμα κα
εφαρμοςτεί ςε αδζςποτα ηϊα (ςκφλουσ, γάτεσ) που χριηουν περίκαλψθ, ςτείρωςθ, εμβολιαςμό, κτθνιατρικό
ζλεγχο ι/και κεραπεία.
Τα αδζςποτα κα περιςυλλζγονται και κα μεταφζρονται με ειδικά εξοπλιςμζνο αςκενοφόρο του αναδόχου,
το οποίο κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα κλιματιςμοφ και ειδικά ατομικά κλουβιά για κάκε ηϊο ξεχωριςτά. Θ
περιςυλλογι κα γίνεται με ενζργειεσ του αναδόχου και είναι δυνατόν να γίνει και με ςυνδρομι φιλοηωικϊν
ςωματείων, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Υπθρεςία και αναλόγωσ των περιςτατικϊν που κα προκφπτουν.
Θ εργαςία περιςυλλογισ και διαχείριςθσ των αδζςποτων ηϊων περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ που
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και ςτο ενδεικτικό τιμολόγιο μελζτθσ.
Θ εργαςία φροντίδασ αδζςποτων ηϊων, περιλαμβάνει τθν ςιμανςθ, τθν καταγραφι, τον κτθνιατρικό και
αιματολογικό ζλεγχο, τον εμβολιαςμό, τθν αποπαραςίτωςθ, τθ ςτείρωςθ, και κα παρζχεται από κτθνίατρο,
ο οποίοσ αςκεί νόμιμα το επάγγελμα ςε κτθνιατρείο/ κτθνιατρικι κλινικι που κα διακζτει τθν κατάλλθλθ
υποδομι και άδεια, βάςει τθσ νομοκεςίασ (Ν.604/77, ΦΕΚ 163 Α'/13-6-77 και το Ρ.Δ. 469/78, όπωσ αυτά
τροποποιικθκαν και ιςχφουν από το άρκ. 14 του Ν.3170/03 και του άρκ. 9 του Ν. 4039/12, το άρκ. 46 του
Ν.4235/14).
Τα ηϊα που κα περιςυλλζγονται κα οδθγοφνται ςτο κτθνιατρείο, όπου κα υποβάλλονται ςε κτθνιατρικι
εξζταςθ, κα εμβολιάηονται, κα ςτειρϊνονται εάν απαιτείται, κα ταυτοποιοφνται θλεκτρονικά με τθν
τοποκζτθςθ μικροπλακζτασ (microchip) ωσ αδζςποτα του Διμου και κα καταγράφονται ςτθ διαδικτυακι
θλεκτρονικι βάςθ (άρκρ. 1 του Ν.4039/12 - ΦΕΚ 15 Α'/02-02-12, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με
το άρκρο 46 του Ν.4235/14 - ΦΕΚ 32 Α'/11-2-14). Αν διαπιςτωκεί από τθν κτθνιατρικι εξζταςθ ότι είναι
τραυματιςμζνα ι πάςχουν από ιάςιμο νόςθμα, υποβάλλονται ςτθν κατάλλθλθ κεραπευτικι αγωγι και
εφόςον κρικεί ότι είναι υγιι κα επανεντάςςονται άμεςα ςτο οικείο τουσ περιβάλλον (παρ. 10 του άρκρου 9
του Ν.4039/12 - ΦΕΚ 15 Α'/02-02-12, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με το άρκρο 46 του
Ν.4235/14 - ΦΕΚ 32 Α'/11-2-14).
Στισ ανωτζρω υπθρεςίεσ περιλαμβάνεται το ςφνολο των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται από ζναν
εργαηόμενο- υπάλλθλο του αναδόχου ςε κτίριο του Διμου.

17PROC002225317 2017-11-10
Τα αδζςποτα ηϊα που περιςυλλζχκθκαν και υποβλικθκαν ςε κεραπεία ι χειρουργικι επζμβαςθ
παραμζνουν ςτο κτθνιατρείο/ κτθνιατρικι κλινικι για εφλογο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποκεραπεία
τουσ.
Εάν διαπιςτωκεί από τθν κτθνιατρικι εξζταςθ ότι το αδζςποτο ηϊο που περιςυλλζχκθκε, είναι επικίνδυνο
ηϊο ςυντροφιάσ ι ότι πάςχει από ανίατθ αςκζνεια ι είναι πλιρωσ ανίκανο να αυτοςυντθρθκεί λόγω γιρατοσ
ι αναπθρίασ και θ διατιρθςι του ςτθ ηωι είναι πρόδθλα αντίκετθ με τουσ κανόνεσ ευηωίασ του και
αρνθκοφν τα φιλοηωικά ςωματεία τθσ περιοχισ να αναλάβουν τθ φροντίδα, τθν εποπτεία και τθ διαδικαςία
υιοκεςίασ του, υποβάλλεται ςε ευκαναςία (παρ. 4, 12, άρκ. 9 του Ν. 4039/12 όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν από το άρκ. 46, του Ν.4235/14).
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 331/10301/25-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΥΒ-ΨΕΗ) «Ρρόγραμμα Επιτιρθςθσ και
Καταπολζμθςθσ τθσ Λφςςασ ςτθν Ελλάδα», άρκρο 5 παρ. αναφζρεται ότι «Στθν περίπτωςθ των αδζςποτων
ςκφλων και γατϊν θλικίασ άνω των 3 μθνϊν, επιβάλλεται θ διαςφάλιςθ του προλθπτικοφ αντιλυςςικοφ
εμβολιαςμοφ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτά δεν ζχουν ιςτορικό εμβολιαςμοφ κατά τθσ λφςςασ, μζχρι τθν ςτιγμι
τθσ εξζταςισ τουσ, ι ζχει παρζλκει θ θμερομθνία του επαναλθπτικοφ τουσ εμβολιαςμοφ».
Θ αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων περιςτατικϊν λφςςασ γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των υπ' αρικμ.
Υ1/Γ.Ρ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΗΕΘ-Ω06) και Γ1α/Γ.Ρ.109853/23- 1-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΛΒΘ-0Ψ0) Εγκυκλίων
του Υπουργείου Υγείασ.
Θ περιςυλλογι των αδζςποτων ηϊων κα γίνεται με ενζργειεσ του αναδόχου και είναι δυνατόν να γίνει και με
ςυνδρομι φιλόηωων πολιτϊν ι φιλοηωικϊν ςωματείων. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρίνεται
άμεςα ςε αιτιματα του Διμου ςε κάκε ζκτατθ ι επικίνδυνθ περίπτωςθ, ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ που κα
αναλάβει. Ωσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ορίηεται από 48 ϊρεσ από τθν ειδοποίθςθ του περιςτατικοφ από τθν
υπθρεςία. Θ παραλαβι κα γίνεται ςε μζρεσ και ϊρεσ που κα ςυμφωνθκοφν μεταξφ Υπθρεςίασ και Αναδόχου
εκτόσ απροόπτου – ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. τροχαίο ατφχθμα), όπου τότε ο ανάδοχοσ κα κλθκεί από τθν
Υπθρεςία να εξυπθρετιςει τθν ανάγκθ άμεςα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υποχρεωτικζσ και προαιρετικζσ υπθρεςίεσ.
Οι υποχρεωτικζσ υπθρεςίεσ είναι:
 Ρεριςυλλογι, μεταφορά και επανζνταξθ
 Εξζταςθ ςκφλων για λεϊςμανίαςθ
 Ειδικι ςιμανςθ με περιλαίμιο
 Στείρωςθ
 Αποπαραςίτωςθ
 Αντιπαραςιτικό κολάρο
 Κτθνιατρικι εξζταςθ - γενικι εξζταςθ αίματοσ
 Χοριγθςθ αντιλυςςικοφ εμβολίου
 Δερματοςτιξία αυτιοφ ςκφλου, αποκοπι γωνίασ αυτιοφ κθλυκισ γάτασ
 Θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ
 Ραραμονι – νοςθλεία
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:


Να παρζχει ζμπειρο προςωπικό κατάλλθλα εκπαιδευμζνο για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία.



Να τθρεί αυςτθρι καταγραφι των ηϊων που περιςυλλζγονται,



Να τθρεί όλα τα παραςτατικά των εξετάςεων, εμβολιαςμϊν, κεραπευτικζσ αγωγζσ και παρατθριςεισ
αναλόγωσ τθν περίπτωςθ, για κάκε ηϊο ξεχωριςτά - ατομικι καρτζλα,
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Να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ κεραπείασ και να λαμβάνει τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα για τθν
προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.



Να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ενόσ τουλάχιςτον υπαλλιλου,
με τον αντικαταςτάτθ αυτοφ, ο οποίοσ κα είναι διακζςιμοσ ςε 24ωρθ βάςθ, για τθν κάλυψθ ζκτακτων
αναγκϊν που κα προκφψουν. Σε τυχόν αλλαγι υπαλλιλου ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει άμεςα
τθν Υπθρεςία.



Να παρζχει ςυμπλθρωματικι αγωγι/κεραπεία, χωρίσ πρόςκετθ χρθματικι επιβάρυνςθ του Διμου,
όταν από υπαιτιότθτα του ιδίου, το ηϊο δεν ζχει αποκεραπευτεί πλιρωσ.



Θ δερματοςτιξία αυτιοφ ςκφλου και θ αποκοπι γωνίασ αυτιοφ κθλυκισ γάτασ, κα παρζχεται δωρεάν.



Να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα ακόλουκα:
Με τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν ανά αδζςποτο ηϊο, να αποςτζλλονται ςτθν υπθρεςία τα
ακόλουκα
 Ατομικι Καρτζλα που περιλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν υπ' αρ. 1711/150664/4.12.14 Αποφ. Υπ.
Οικ. Εςωτ. Αγροτ. Αν. & Τροφ., τα εξισ:


Φωτογραφία του ηϊου



Το φφλο



Τθ φυλι



Τθν θλικία αυτοφ (κατ' εκτίμθςθ)



Το μζγεκοσ (π.χ. μικρόςωμο, μεςαίου μεγζκουσ, μεγαλόςωμο)



Αρικμό ςιμανςθσ



Θμερομθνία περιςυλλογισ



Τοποκεςία περιςυλλογισ



Ρεριγραφι τθσ κατάςταςθσ υγείασ του ηϊου



Θμερομθνία και είδοσ εμβολιαςμϊν



Θμερομθνία ςτείρωςθσ



Πνομα κτθνιάτρου που διενιργθςε τθ ςτείρωςθ



Είδοσ παρεχόμενθσ νοςθλείασ και χρονικό διάςτθμα νοςθλείασ



Ρροοριςμόσ του ηϊου (επανζνταξθ, υιοκεςία, ευκαναςία)



Θμερομθνία ευκαναςίασ



Θμερομθνία επανζνταξθσ και τόποσ επανζνταξθσ



Στοιχεία ιδιοκτιτθ ηϊου ςε περίπτωςθ υιοκεςίασ του ηϊου.

 Σο πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ. Ο διενεργϊν τθν ςιμανςθ πιςτοποιθμζνοσ
κτθνίατροσ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων καταγράφει το ηϊο ςτθν
Διαδικτυακι Θλεκτρονικι Βάςθ.
 Εξετάςεισ που ζγιναν ςτο ηϊο και τα αποτελζςματα αυτϊν.
 Καταγραφι των φαρμάκων που χορθγικθκαν ςτο ηϊο και δοςολογία.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΘΜΟΤ:
Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα
για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ.
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ΜΔΡΟ Β - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ χρθματοδότθςθ για τθν προμικεια των ειδϊν κα γίνει με τουσ όρουσ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ:
60.000,00€ (χωρίσ ΦΠΑ),
(ΦΠΑ 24%: 14.400,00€),
74.400,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
Ο ΦΡΑ βαρφνει το Διμο Ραλλινθσ.
Κατά τθν μζχρι ςιμερα εφαρμογι του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων, θ Υπθρεςία
αντιμετϊπιςε πακολογικά περιςτατικά ποικίλθσ αιτιολογίασ, των οποίων ο αρικμόσ αποδείχκθκε μθ
προβλζψιμοσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται ςκόπιμο να μθν προςδιοριςτοφν αρικμθτικά οι ανά είδοσ ηθτοφμενεσ
κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ, αλλά θ παροχι αυτϊν να εφαρμόηεται κατά περίπτωςθ που ανακφπτει, ςφμφωνα με
τισ ενδεικτικζσ τιμζσ μονάδοσ τθσ μελζτθσ και μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ του προχπολογιςμοφ.

Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α (€)

1

Πεξηζπιινγή - κεηαθνξά -επαλέληαμε ζθύισλ

9,00

2,16

11,16

2

Δμέηαζε ιετζκαληαζεο

8,00

1,92

9,92

3

ήκαλζε κε πεξηιαίκην- Μεηαιιηθή θνλθάξδα

3,00

0,72

3,72

4

ηείξσζε ζειπθνύ ζθύινπ

35,00

8,40

43,40

5

ηείξσζε αξζεληθνύ ζθύινπ

29,00

6,96

35,96

6

Απνπαξαζίησζε ζθύινπ

2,30

0,55

2,85

7

Αληηπαξαζηηηθό θνιάξν ζθύινπ

3,90

0,93

4,83

8

Βαζηθόο θηεληαηξηθόο έιεγρνο Γεληθή εμέηζε
αίκαηνο ζθύινπ

2,60

0,62

3,22

9

Δκβνιηαζκόο ζθύινπ

5,30

1,27

6,57

10

Γεξκαηνζηημία

0,00

0,00

0,00

11

Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ

6,00

1,44

7,44

12

Παξακνλή, λνζειεία, δηαηξνθή (7εκέξεο)

32,00

7,68

39,68

190,00

45,60

235,60

250,00

60,00

310,00

180,00

43,60

223,20

140,00

33,60

173,60

160,00

38,40

198,40

13
14
15
16
17

Οξζνπεδηθό ρεηξνπξγείν ζθύινπ (κε
παξακνλή 15 εκεξώλ)
Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
κε παξακνλή έσο 30 εκέξεο κε αθηηλνγξαθία)
νβαξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε
παξακνλή γηα πιήξε απνζεξαπεία
Φαξκαθνζεξαπεία ιετζκαλίαζεο (γηα ζθύινπο
βάξνπο έσο 10kg)
Φαξκαθνζεξαπεία ιετζκαλίαζεο (γηα ζθύινπο
βάξνπο άλσ ησλ 10kg)

18

Δπζαλαζία & απνηέθξσζε

30,00

7,20

37,20

19

Φαξκαθνζεξαπεία αθξνδίζηνπ λνζήκαηνο κε
παξακνλή 21 εκεξώλ

100,00

24,00

124,00
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Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α (€)

20

Παξαθνινύζεζε ιπζζίπνπηνπ δώνπ

90,00

21,60

111,60

21

Θεξαπεία ζαξθνθνπηηθήο ςώξαο

100,00

24,00

124,00

22

Δμέηαζε εξιηρίσζεο

10,00

2,40

12,40

23

Θεξαπεία εξιηρίσζεο

120,00

28,80

148,80

24

Δπηπιένλ εκέξα λνζειείαο

5,50

1,32

6,82

25

Αθηηλνγξαθία

6,00

1,44

7,44

26

Αθηηλνγξαθία κε βάξην

8,00

1,92

9,92

27

Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο αλά παξάκεηξν

2,30

0,55

2,85

28

Υεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο

35,00

8,40

43,40

29

Γαζηξνζθόπεζε

47,00

11,28

58,28

30

Υεηξνπξγείν όγθνπ

50,00

12,00

62,00

31

Ωηαηκάησκα(ρεηξνπξγείν)

47,00

11,28

58,28

32

Τπέξερνο ζθύινπ

20,00

4,80

24,80

33

Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ ζθύινπ

35,00

8,40

43,40

16,00

3,84

19,84

33Α Δμέηαζε FIV-FELV
34

Πεξηζπιινγή- κεηαθνξά -επαλέληαμε γαηώλ

9,00

2,16

11,16

35

ηείξσζε ζειπθήο γάηαο

28,00

6,72

34,72

36

ηείξσζε αξζεληθήο γάηαο

22,00

5,28

27,28

37

Απνπαξαζίησζε γάηαο

2,30

0,55

2,85

38

Αληηπαξαζηηηθή ακπνύια

10,00

2,40

12,40

39

Βαζηθόο θηεληαηξηθόο έιεγρνο – Γεληθή εμέηαζε
Αίκαηνο

2,60

0,62

3,22

40

Δκβνιηαζκόο γάηαο

5,30

1,27

6,57

41

Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε γάηαο

6,00

1,44

7,44

42

Παξακνλή (7 εκεξώλ), λνζειεία, δηαηξνθή

32,00

7,68

39,68

43

Οξζνπεδηθό πεξηζηαηηθό γάηαο

120,00

28,80

148,80

180,00

43,20

223,20

230,00

55,20

285,20

Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
κε παξακνλή έσο 20 εκέξεο)
Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
45
κε παξακνλή έσο 30 εκέξεο)
44

46

Δπζαλαζία & απνηέθξσζε

20,00

4,80

24,80

47

Παξαθνινύζεζε ιπζζίπνπηνπ δώνπ

90,00

21,60

111,60

48

Δπηπιένλ εκέξα λνζειείαο

4,00

0,96

4,96

49

Αθηηλνγξαθία

6,00

1,44

7,44
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Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α (€)

50

Αθηηλνγξαθία κε βάξην

8,00

1,92

9,92

51

Τπέξερνο γάηαο

20,00

4,80

24,80

52

Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλεο γάηαο

25,00

6,00

31,00

53

Δμέηαζε FIV-FELV

16,00

3,84

19,84

54

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία

200,00

48,00

248,00

55

Νεθξνςία

150,00

36,00

186,00

Θ προςφορά κα αναφζρεται ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ αμοιβισ (μθνιαίεσ
αποδοχζσ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) εργαηόμενου που κα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο και κα
παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε εγκαταςτάςεισ του Διμου και όχι για μζροσ αυτϊν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΑΣΙΑ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΓΙΑ ΚΤΛΟΤ):
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΘ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΘ ΑΔΕΠΟΣΟΤ ΚΤΛΟΤ
Α) Ρεριςυλλογι αδζςποτων ςκφλων από εκπαιδευμζνο, ζμπειρο προςωπικό, αδειοδοτθμζνα οχιματα
αςφαλοφσ μεταφοράσ ηϊων (αςκενοφόρο), κλιματιηόμενα και ςφγχρονο εξοπλιςμό περιςυλλογισ.
Β) Μεταφορά αδζςποτων ςκφλων, που περιςυλλζγονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ραλλινθσ,
ςτουσ χϊρουσ του αναδόχου (για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ όπωσ κα ορίηεται από τθν ςφμβαςθ
μεταξφ του Διμου Ραλλινθσ & του αναδόχου) και τθν επαναφορά τουσ ςτον χϊρο περιςυλλογισ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΞΕΣΑΘ ΑΙΜΑΣΟ ΚΤΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΜΑΝΙΑΘ (ΚΑΛΑΗΑΡ)
Αφορά τθν ειδικι ορολογικι εξζταςθ για τθν ανίχνευςθ τίτλου αντιςωμάτων κατά τθσ λεϊςμανίαςθσ,
ςφμφωνα με το Άρκρο 17α του Ν. 4235/14.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΙΔΙΚΘ ΘΜΑΝΘ ΜΕ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ / ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ ΚΟΝΚΑΡΔΑ
Αφορά ςτθν τοποκζτθςθ ειδικοφ περιλαίμιου χρϊματοσ μπλε για τα αρςενικά ηϊα και κόκκινου για τα
κθλυκά ηϊα, ςτο οποίο κα αναγράφεται ανεξίτθλα ο κωδικόσ του ηϊου, ο Διμοσ όπου ανικει, θ επωνυμία
του αναδόχου που κα εφαρμόηει το πρόγραμμα και το τθλζφωνο επικοινωνίασ του αναδόχου ςε περίπτωςθ
που κάποιοσ δθμότθσ κελιςει να ενθμερωκεί.
ΑΡΘΡΟ 4: ΣΕΙΡΩΘ ΘΘΛΤΚΟΤ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν πλιρθ ωοκθκο-υςτερεκτομι και ράμματα απορροφιςιμα ςτα κθλυκά αδζςποτα ςκυλιά.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΕΙΡΩΘ ΑΡΕΝΙΚΟΤ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν αφαίρεςθ όρχεων και ράμματα απορροφιςιμα ςτα αρςενικά αδζςποτα ςκυλιά.
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΩΘ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν χορθγία ανκελμινικϊν φαρμάκων αναλόγωσ του βάρουσ του ηϊου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν τοποκζτθςθ κτθνιατρικοφ κολάρου που διϊχνει τα εξωπαράςιτα.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΙΚΟ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΓΕΝΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ ΑΙΜΑΣΟ ΚΤΛΟΤ
Αφορά βαςικό κτθνιατρικό ζλεγχο και γενικζσ αιματολογικζσ εξετάςεισ κάκε αδζςποτου.
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ενζςιμθ χοριγθςθ αντιλυςςικοφ εμβολίου αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν υποβλθκεί ςε αιματολογικι
εξζταςθ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΕΡΜΑΣΟΣΙΞΙΑ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτο τατουάη (δερματοςτιξία) που γίνεται ςτο αριςτερό αυτί του ηϊου με ανεξίτθλο μελάνι & ειδικό
κωδικό. Για τθ διάκριςθ των ιδθ ςτειρωμζνων αδζςποτων ηϊων, κατά το ςτάδιο τθσ επανατοποκζτθςθσ τουσ
ςτο περιβάλλον, ςτο εςωτερικό του ενόσ αυτιοφ κάκε ςτειρωμζνου ηϊου εγγράφεται ευκρινϊσ με τθν
μζκοδο τθσ δερματοςτιξίασ το κεφαλαίο γράμμα Σ (Στειρωμζνο). Θ εγγραφι αυτι πραγματοποιείται με
τρόπο που δεν προκαλεί πόνο ι ταλαιπωρία των ηϊων κατά τθν διάρκεια που αυτό ευρίςκεται ςε κατάςταςθ
γενικισ αναιςκθςίασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςτείρωςθσ. Θα παρζχεται δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 11: ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ ΚΤΛΟΤ
Αφορά τοποκζτθςθ microchip ςυμβατό με τθ νζα νομοκεςία. Ρραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ ςτθν
αριςτερι εξωτερικι πλευρά του τραχιλου του ςκφλου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ αναγνϊριςθσ (αποκριτισ
πομποδζκτθσ), το οποίο είναι πακθτικι ςυςκευι αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνότθτασ μόνο για ανάγνωςθ,
ςφμφωνα με το ISO 11784 και τεχνολογίασ HDX ι FDX-B και μπορεί να αναγνωςτεί από ςυςκευι ανάγνωςθσ
ςυμβατι με το πρότυπο ISO 11785 και καταχϊριςθ ςτθ Διαδικτυακι Θλεκτρονικι Βάςθ ςιμανςθσ και
καταγραφισ των ηϊων ςυντροφιάσ και των ιδιοκτθτϊν τουσ.
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΜΟΝΘ - ΝΟΘΛΕΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν φφλαξθ και διαμονι κάκε αδζςποτου ηϊου ςε ειδικά διαμορφωμζνα κλουβιά που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του Ν. 4039/12 με άδεια του ενδιαιτιματοσ εγκεκριμζνθ από τθν Ρεριφζρεια, εςωτερικά με
αυλι και χϊρο άκλθςθσ των ηϊων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει: α) κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που κα
πλθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ, διαμονισ & διαφφλαξθσ και β) κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό που κα
φροντίηει για τθν νοςθλεία, κακαριότθτα και ςίτιςθ των αδζςποτων ηϊων, κακϊσ και κτθνιάτρουσ για τον
κακθμερινό ζλεγχο αυτϊν.
Ο χρόνοσ παραμονισ του ηϊου ορίηεται ςτισ 7 θμζρεσ, προκειμζνου το αδζςποτο να ζχει απολφτωσ
αποκεραπευκεί από τθν επζμβαςθ τθσ ςτειρϊςεωσ, να ζχει καλυφκεί με αντιβίωςθ και με το πζρασ αυτισ,
να ζχει εμβολιαςτεί, πριν επιςτραφεί ςτο Διμο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΓΙΑ ΚΤΛΟΤ):
ΑΡΘΡΟ 13: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ορκοπεδικά χειρουργείο με παραμονι ζωσ 15 θμζρεσ και με ακτινογραφία.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΣΑΚΣΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ) ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςε ζκτακτα περιςτατικά, που απαιτοφν ορκοπεδικά χειρουργεία με παραμονι ζωσ 30 θμζρεσ με
ακτινογραφία.
ΑΡΘΡΟ 15: ΟΒΑΡΕ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςε ςοβαρζσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ με παραμονι για πλιρθ αποκεραπεία.
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ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΤΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΪΜΑΝΙΑΘ (p.o.)
Χοριγθςθ ςιροπιοφ για ηϊα βάρουσ μζχρι και 10 κιλά επί κακθμερινισ βάςεωσ για ζνα μινα.

ΑΡΘΡΟ 17: ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΤΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΜΑΝΙΩΘ (inj.)
Eνζςιμθ φαρμακευτικι αγωγι για ηϊα βάρουσ άνω των 10 κιλϊν επί κακθμερινισ βάςεωσ για ζνα μινα.
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΤΘΑΝΑΙΑ ΑΝΙΑΣΟ ΠΑΧΟΝΣΟ ΚΤΛΟΤ & ΑΠΟΣΕΦΡΩΘ
Εάν ο κτθνίατροσ διαπιςτϊςει ότι ο αδζςποτοσ ςκφλοσ που περιςυλλζχκθκε, είναι επικίνδυνοσ ι πάςχει από
ανίατθ αςκζνεια ι είναι πλιρωσ ανίκανοσ να αυτοςυντθρθκεί λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ και θ διατιρθςθ
του ςτθ ηωι είναι πρόδθλα αντίκετθ με τουσ κανόνεσ ευηωίασ του και αρνθκοφν τα φιλοηωικά ςωματεία τθσ
περιοχισ να αναλάβουν τθ φροντίδα, εποπτεία και τθ διαδικαςία υιοκεςίασ του, εκδίδει ςχετικι γνωμάτευςθ
και ενθμερϊνει τθν πενταμελι επιτροπι παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων
ςυντροφιάσ και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 46 του ν. 4235/2014.
Επιτρεπόμενεσ μζκοδοι ευκαναςίασ:
Ενδοφλζβια χοριγθςθ νατριοφχου πεντοβαρβιτάλθσ ι νατριοφχου κειοπεντάλθσ ςε κανατθφόρεσ δόςεισ
υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων, ενδοκαρδιακι ζγχυςθ των παραπάνω φαρμακευτικϊν ουςιϊν μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςε μικροφ μεγζκουσ ηϊα που είναι ιδθ αναιςκθτοποιθμζνα ι βρίςκονται ςε βακιά θρζμθςθ.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον κτθνίατρο μπορεί επιπρόςκετα να
χορθγθκεί ενδοφλζβια ζγχυςθ χλωριοφχου καλίου.
Μετά τθν ευκαναςία του ηϊου ακολουκείται αποτζφρωςθ.

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑΜΟΝΘ ΓΙΑ ΣΘ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΡΟΔΙΙΟΤ ΝΟΘΜΑΣΟ
Το αδζςποτο ηϊο νοςθλεφεται για 21 θμζρεσ.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΛΤΙΠΟΠΣΩΝ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΚΤΛΩΝ
Τα ηϊα που ζχουν ακραία επικετικι ςυμπεριφορά, περιςυλλζγονται από εκπαιδευμζνο προςωπικό,
παρακολουκείται θ υγεία τουσ από κτθνίατρο για 14 θμζρεσ απαραίτθτα και εκδίδονται πιςτοποιθτικά ωσ μθ
λυςςίποπτα. Σε περίπτωςθ κανάτου ηϊου ι εάν αυτό κρικεί λυςςίποπτο ηϊο, ο εγκζφαλοσ του ηϊου
αποςτζλλεται ςτο ΚΙΛΡΑΝ για εργαςτθριακι εξακρίβωςθ τθσ αςκζνειασ. Θ αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων
περιςτατικϊν λφςςασ γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των υπ' αρικμ. Υ1/Γ.Ρ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΗΕΘ-Ω06) και Γ1 α/Γ.Ρ. 109853/23-1 -2015 (ΑΔΑ: 7ΡΛΒΘ-0Ψ0) Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείασ.
ΑΡΘΡΟ 21: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΚΟΚΟΠΣΙΚΘ ΨΩΡΑ
Το αδζςποτο νοςθλεφεται και υπόκειται ςε 21 ιμερθ κεραπεία.
ΑΡΘΡΟ 22: ΕΞΕΣΑΘ ΕΡΛΙΧΙΩΘ
Διενεργείται ςε πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο.

ΑΡΘΡΟ 23: ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΘ
Απαραίτθτθ παραμονι και κεραπεία 21-30 θμερϊν.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΜΕΡΘΙΑ ΝΟΘΛΕΙΑ ΚΤΛΟΤ
Κάκε επιπλζον θμζρα πζραν των επτά θμερϊν παραμονισ και κεραπείασ εφόςον κρικεί απαραίτθτο για
ανάρρωςθ του αδζςποτου.
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ΑΡΘΡΟ 25: ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΤΛΟΤ
Ρεριλαμβάνει τθν λιψθ απλοφ ακτινογραφιματοσ.
ΑΡΘΡΟ 26: ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟ
Ρεριλαμβάνει τθ λιψθ ακτινογραφιματοσ με ταυτόχρονθ χοριγθςθ βαρίου ςτο ηϊο ςε περίπτωςθ ειλεοφ.
ΑΡΘΡΟ 27: ΒΙΟΧΘΜΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ
Αφορά εξζταςθ αίματοσ ςε βιοχθμικό αναλυτι.
ΑΡΘΡΟ 28: ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΕΙ
Ρεριλαμβάνονται χειρουργικζσ μικροεπεμβάςεισ, όπωσ θ ςυρραφι τραυμάτων, θ διάνοιξθ και κακαριςμόσ
αποςτθμάτων, θ αφαίρεςθ ογκιδίων κλπ. με χοριγθςθ αναιςκθςίασ.
ΑΡΘΡΟ 29: ΓΑΣΡΟΚΟΠΘΘ
Εξζταςθ με ενδοςκόπιο οιςοφάγου, ςτομάχου, τραχείασ και ρινικϊν κοιλοτιτων.
ΑΡΘΡΟ 30: ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ ΟΓΚΟΤ
Αφορά χειρουργικι αφαίρεςθ νεοπλαςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 31: ΩΣΑΙΜΑΣΩΜΑ
Αφορά χειρουργείο ςτο αυτί του ηϊου για τθ κεραπεία του αιματϊματοσ.

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΠΕΡΘΧΟ ΚΤΛΟΤ
Χριςθ υπζρθχου.
ΑΡΘΡΟ 33: ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΛΘΣΘΡΙΑΜΕΝΟΤ (ΦΟΛΑ) ΚΤΛΟΤ
Ρεριλαμβάνει τθν οροκεραπεία και τθ χοριγθςθ αντιδότων ανάλογα με το δθλθτιριο ςτθν περίπτωςθ
δθλθτθριαςμζνου ηϊου.
ΑΡΘΡΟ 33A: ΕΞΕΣΑΘ FIV-FELV (ΓΙΑ ΛΕΤΧΑΙΜΙΑ) ΚΤΛΟΤ
Αφορά ςτθν ανοςολογικι εξζταςθ για τον ιό FIV και τον ιό FELV.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΑΣΙΑ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΓΙΑ ΓΑΣΕ):
AΡΘΡΟ 34: ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΘ - ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΘ ΑΔΕΠΟΣΘ ΓΑΣΑ
Α) Ρεριςυλλογι αδζςποτων γατϊν από εκπαιδευμζνο, ζμπειρο προςωπικό, αδειοδοτθμζνα οχιματα
αςφαλοφσ μεταφοράσ ηϊων (αςκενοφόρο), κλιματιηόμενα και ςφγχρονο εξοπλιςμό περιςυλλογισ.
Β) Μεταφορά αδζςποτων γατϊν από τον Διμο Παλλινθσ ςτουσ χϊρουσ του αναδόχου (για τθν εφαρμογι
του προγράμματοσ όπωσ κα ορίηεται από τθν ςφμβαςθ μεταξφ του Διμου Ραλλινθσ & του αναδόχου) και τθν
επαναφορά του ςτον χϊρο περιςυλλογισ.
ΑΡΘΡΟ 35: ΣΕΙΡΩΘ ΘΘΛΤΚΘ ΓΑΣΑ
Αφορά ςτθν πλιρθ ωοκθκο-υςτερεκτομι και ράμματα απορροφιςιμα ςτισ κθλυκζσ αδζςποτεσ γάτεσ.
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ΑΡΘΡΟ 36: ΣΕΙΡΩΘ ΑΡΕΝΙΚΘ ΓΑΣΑ
Αφορά τθν αφαίρεςθ όρχεων και ράμματα απορροφιςιμα ςτισ αρςενικζσ αδζςποτεσ γάτεσ.
ΑΡΘΡΟ 37: ΑΠΟΠΑΡΑΙΣΩΘ ΓΑΣΑ
Αφορά τθν χορθγία ανκελμινκικϊν φαρμάκων αναλόγωσ του βάρουσ του ηϊου.
ΑΡΘΡΟ 38: ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΘ ΑΜΠΟΤΛΑ
Τοποκζτθςθ αντιπαραςιτικισ αμποφλασ ςτο δζρμα του αυχζνα τθσ γάτασ για απομάκρυνςθ των ενδοζξω
παραςίτων.
ΑΡΘΡΟ 39: ΒΑΙΚΟ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΓΕΝΙΚΘ ΕΞΕΣΑΘ ΑΙΜΑΣΟ ΓΑΣΑ
Αφορά βαςικό κτθνιατρικό ζλεγχο και γενικζσ αιματολογικζσ εξετάςεισ κάκε αδζςποτου.
ΑΡΘΡΟ 40: ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΓΑΣΑ
Αφορά ενζςιμθ χοριγθςθ αντιλυςςικοφ εμβολίου αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν υποβλθκεί ςε αιματολογικι
εξζταςθ.
ΑΡΘΡΟ 41: ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ ΓΑΣΑ
Αφορά τοποκζτθςθ microchip ςυμβατό με τθ νζα νομοκεςία. Ρραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ ςτθν
αριςτερι εξωτερικι πλευρά του τραχιλου τθσ γάτασ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ αναγνϊριςθσ (αποκριτισ
πομποδζκτθσ), το οποίο είναι πακθτικι ςυςκευι αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνότθτασ μόνο για ανάγνωςθ ,
ςφμφωνο με το ISO 11784 και τεχνολογίασ HDX ι FDX-B και μπορεί να αναγνωςτεί από ςυςκευι ανάγνωςθσ
ςυμβατι με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίηεται ςτθ Διαδικτυακι Θλεκτρονικι Βάςθ ςιμανςθσ και
καταγραφισ των ηϊων ςυντροφιάσ και των ιδιοκτθτϊν τουσ.

ΑΡΘΡΟ 42: ΠΑΡΑΜΟΝΘ - ΝΟΘΛΕΙΑ - ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΓΑΣΑ
Αφορά ςτθν φφλαξθ και διαμονι κάκε αδζςποτου ηϊου ςε ειδικά διαμορφωμζνα κλουβιά που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του Ν. 4039/12 με άδεια του ενδιαιτιματοσ εγκεκριμζνθ από τθν Ρεριφζρεια, εςωτερικά με
αυλι και χϊρο άκλθςθσ των ηϊων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει: α) κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που κα
πλθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ, διαμονισ & διαφφλαξθσ και β) κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό που κα
φροντίηει για τθν νοςθλεία, κακαριότθτα και ςίτιςθ των αδζςποτων ηϊων, κακϊσ και κτθνιάτρουσ για τον
κακθμερινό ζλεγχο αυτϊν.
Ο χρόνοσ παραμονισ του ηϊου ορίηεται ςτισ 7 θμζρεσ, προκειμζνου το αδζςποτο να ζχει απολφτωσ
αποκεραπευκεί από τθν επζμβαςθ τθσ ςτειρϊςεωσ, να ζχει καλυφκεί με αντιβίωςθ και με το πζρασ αυτισ,
να ζχει εμβολιαςτεί, πριν επιςτραφεί ςτο Διμο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΓΙΑ ΓΑΣΕ):
ΑΡΘΡΟ 43: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ ΓΑΣΑ
Αφορά ορκοπεδικά περιςτατικά, χωρίσ χειρουργείο με παραμονι ζωσ 15 θμζρεσ και με ακτινογραφία.

ΑΡΘΡΟ 44: ΕΚΣΑΚΣΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΓΑΣΑ
Αφορά ςε ζκτακτα περιςτατικά, που απαιτοφν ορκοπεδικά χειρουργεία με παραμονι ζωσ 20 θμζρεσ με
ακτινογραφία.
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ΑΡΘΡΟ 45: ΟΒΑΡΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΑ ΓΑΣΑ
Αφορά ςε ςοβαρά ζκτακτα περιςτατικά, που απαιτοφν ορκοπεδικά χειρουργεία με παραμονι ζωσ 30 θμζρεσ
με ακτινογραφία.

ΑΡΘΡΟ 46: ΕΤΘΑΝΑΙΑ ΑΝΙΑΣΩ ΠΑΧΟΤΑ ΓΑΣΑ & ΑΠΟΣΕΦΡΩΘ
Εάν ο κτθνίατροσ διαπιςτϊςει ότι θ αδζςποτθ γάτα που περιςυλλζχκθκε, είναι επικίνδυνθ ι πάςχει από
ανίατθ αςκζνεια ι είναι πλιρωσ ανίκανθ να αυτοςυντθρθκεί λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ και θ διατιρθςι τθσ
ςτθ ηωι είναι πρόδθλα αντίκετθ με τουσ κανόνεσ ευηωίασ και αρνθκοφν τα φιλοηωικά ςωματεία τθσ περιοχισ
να αναλάβουν τθ φροντίδα, εποπτεία και τθ διαδικαςία υιοκεςίασ τθσ, εκδίδει ςχετικι γνωμάτευςθ και
ενθμερϊνει τθν πενταμελι επιτροπι παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων
ςυντροφιάσ και ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παρ. 12, άρκρο 46 του ν. 4235/2014.
Επιτρεπόμενεσ μζκοδοι ευκαναςίασ:
Ενδοφλζβια χοριγθςθ νατριοφχου πεντοβαρβιτάλθσ ι νατριοφχου κειοπεντάλθσ ςε κανατθφόρεσ δόςεισ
υψθλϊν ςυγκεντρϊςεων, ενδοκαρδιακι ζγχυςθ των παραπάνω φαρμακευτικϊν ουςιϊν μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ςε μικροφ μεγζκουσ ηϊα που είναι ιδθ αναιςκθτοποιθμζνα ι βρίςκονται ςε βακιά θρζμθςθ.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον κτθνίατρο μπορεί επιπρόςκετα να
χορθγθκεί ενδοφλζβια ζγχυςθ χλωριοφχου καλίου.
Μετά τθν ευκαναςία του ηϊου ακολουκείται αποτζφρωςθ.

ΑΡΘΡΟ 47: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΛΤΙΠΟΠΣΩΝ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΓΑΣΩΝ
Τα ηϊα που ζχουν ακραία επικετικι ςυμπεριφορά, περιςυλλζγονται από εκπαιδευμζνο προςωπικό,
παρακολουκείται θ υγεία τουσ για 14 θμζρεσ απαραίτθτα από κτθνίατρο και εκδίδονται πιςτοποιθτικά ωσ μθ
λυςςίποπτα. Σε περίπτωςθ κανάτου ηϊου ι εάν αυτό κρικεί λυςςίποπτο ηϊο, ο εγκζφαλοσ του ηϊου
αποςτζλλεται ςτο ΚΙΛΡΑΝ για εργαςτθριακι εξακρίβωςθ τθσ αςκζνειασ. Θ αντιμετϊπιςθ των ενδεχόμενων
περιςτατικϊν λφςςασ γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των υπ' αρικμ. Υ1/Γ.Ρ.οικ.52929/3-6-2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΗΕΘ-Ω06) και Γ1 α/Γ.Ρ. 109853/23-1 -2015 (ΑΔΑ: 7ΡΛΒΘ-0Ψ0) Εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείασ.
ΑΡΘΡΟ 48: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΜΕΡΘΙΑ ΝΟΘΛΕΙΑ ΓΑΣΑ
Κάκε επιπλζον θμζρα πζραν των επτά θμερϊν παραμονισ και κεραπείασ εφόςον κρικεί απαραίτθτο για
ανάρρωςθ του αδζςποτου.
ΑΡΘΡΟ 49: ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΣΑ
Ρεριλαμβάνει τθν λιψθ απλοφ ακτινογραφιματοσ.

ΑΡΘΡΟ 50: ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟ
Ρεριλαμβάνει τθ λιψθ ακτινογραφιματοσ με ταυτόχρονθ χοριγθςθ βαρίου ςτο ηϊο ςε περίπτωςθ ειλεοφ.

ΑΡΘΡΟ 51: ΤΠΕΡΘΧΟ ΓΑΣΑ
Χριςθ υπζρθχου.
ΑΡΘΡΟ 52: ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΘΛΘΣΘΡΙΑΜΕΝΘ (ΦΟΛΑ) ΓΑΣΑ
Ρεριλαμβάνει τθν οροκεραπεία και τθ χοριγθςθ αντιδότων ανάλογα με το δθλθτιριο ςτθν περίπτωςθ
δθλθτθριαςμζνου ηϊου.
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ΑΡΘΡΟ 53: ΕΞΕΣΑΘ FIV-FELV (ΓΙΑ ΛΕΤΧΑΙΜΙΑ) ΓΑΣΑ
Αφορά ςτθν ανοςολογικι εξζταςθ για τον ιό FIV και τον ιό FELV.

ΕΙΔΙΚΕ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΚΤΛΟΤ:
ΑΡΘΡΟ 54: ΜΑΓΝΘΣΙΚΘ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΘΡΟ 55: ΝΕΚΡΟΨΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
ΑΡΘΡΟ 56: ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΤΠΑΛΛΘΛΟΤ
Για τθν καλφτερθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και με ςκοπό τθν αμεςότθτα ςτθν λιψθ
και εξζταςθ περιςτατικϊν που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, εκπρόςωποσ του αναδόχου
κα παρευρίςκεται ςε κτίριο του Διμου Ραλλινθσ προκειμζνου να δζχεται τθλεφωνικά αιτιματα εκ
μζρουσ δθμοτϊν ι κατοίκων, εντόσ των ορίων του Διμου, ςτθν ειδικι τθλεφωνικι γραμμι που κα
κακιερϊςει προσ τοφτο ο Διμοσ. Θ παρουςία του εκπροςϊπου κα διαρκεί τζςςερεισ (4) ϊρεσ τθν θμζρα
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ των Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν κακϋ όλθ τθν
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι κα είναι διακζςιμοσ (τθλεφωνικά)
κακϋ όλεσ τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ.
Ο εν λόγω υπάλλθλοσ κα αμείβεται από τον ανάδοχο (μθνιαίεσ αποδοχζσ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ). Οι
αρμοδιότθτεσ του υπαλλιλου περιγράφονται παρακάτω:
1. Λιψθ των αιτθμάτων περιςυλλογισ και περίκαλψθσ των αδζςποτων ηϊων εντόσ ορίων του Διμου
Ραλλινθσ που χρίηουν ιδιαίτερθσ φροντίδασ όπωσ περιγράφετε ανωτζρω.
2. Αξιολόγθςθ και διαβίβαςθ των ανωτζρω αιτθμάτων κακϊσ και οριςμόσ χρόνου ανταπόκριςθσ (αν
αξιολογθκεί ότι απαιτείται διαφορετικόσ των 48 ωρϊν).
3. Ραρακολουκεί τθν εξζλιξθ, τθν υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα των διαβιβαςμζνων αιτθμάτων.
4. Διατθρεί θλεκτρονικό αρχείο των διαβιβαςμζνων εντολϊν κακϊσ και φυςικό αντίγραφο φακζλου των
νοςθλευόμενων ηϊων (αναλυτικότερα ςτθν παρ. 6).
5. Εκδίδει ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό και τθν κατάςταςθ υγείασ των αδζςποτων ηϊων που
βρίςκονται εντόσ των ορίων του Διμου Ραλλινθσ.
6. Θα τθρεί ατομικζσ καρτζλεσ των αδζςποτων ηϊων, τα οποία διαχειρίςτθκαν, κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθ φωτογραφία του αδζςποτου ηϊου, το είδοσ, το φφλο, τθ φυλι, το
μζγεκοσ (π.χ. μικρόςωμο, μεςαίο, μεγαλόςωμο), τον αρικμό θλεκτρονικισ ςιμανςθσ, τθν θμερομθνία
περιςυλλογισ, τθν τοποκεςία περιςυλλογισ,

τθν θμερομθνία και το είδοσ των εμβολιαςμϊν, τθν

θμερομθνία αποπαραςίτωςθσ, τθν θμερομθνία ςτείρωςθσ, το όνομα του κτθνιάτρου που
πραγματοποίθςε τθ ςτείρωςθ, τον προοριςμό του ηϊου (υιοκεςία, επανζνταξθ, ευκαναςία), τθν
θμερομθνία επανζνταξθσ του ηϊου και τον τόπο επανζνταξισ του, τα ςτοιχεία του νζου ιδιοκτιτθ ςτθν
περίπτωςθ υιοκεςίασ του ηϊου, τθν θμερομθνία ευκαναςίασ του ηϊου ςε περίπτωςθ ευκαναςίασ, τθν
θμερομθνία και τθν αιτία κανάτου ςε περίπτωςθ κανάτου του ηϊου.
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Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ κα παρζχονται κακθμερινά επί τετραϊρου εντόσ κτιρίου του Διμου. Γιϋ αυτό τον
λόγο κα φροντίςει ο Διμοσ για τθν παραχϊρθςθ των απαραιτιτων για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω
υπθρεςιϊν π.χ. γραφείο, γραφικι φλθ, τθλεφωνικι παροχι κ.λ.π. Το εν λόγω προςωπικό κα είναι
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ςε εργαςίεσ αντίςτοιχεσ των απαιτιςεων τθσ υπθρεςίασ, κα είναι ευπρεπϊσ
ενδεδιμζνο με κόςμια ςυμπεριφορά, ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να καλφπτει κάκε υποχρζωςθ
προσ το απαςχολοφμενο προςωπικό του με τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ, δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα
οποτεδιποτε κελιςει να ηθτιςει από τον ανάδοχο τισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ προςωπικοφ που
απαςχολεί ςτθν εν λόγω Σφμβαςθ.

Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ' όψθ ότι
ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν:
Α. Τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και υλικϊν περίκαλψθσ και νοςθλείασ.
Β. Τθν αμοιβι του ςυνόλου του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μθνιαίεσ αποδοχζσ και
εργοδοτικζσ ειςφορζσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του.

17PROC002225317 2017-11-10
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI –ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [ 6234 ]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: [ Ικάκθσ 12, Γζρακασ, Τ.Κ. 15344 ]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ ]
- Τθλζφωνο: [ 2132031605 ]
- Θλ. ταχυδρομείο: [ g.kazou@0156.syzefxis.gov.gr, promitheies@0156.syzefxis.gov.gr ]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.pallini.gr ]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [ ΠΑΡΟΧΘ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΠΕΡΙΘΑΛΨΘ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΗΩΩΝ, CPV: 85200000-1
«Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ» +
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [ 17REQ002048670 ]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : * ΥΡΘΕΣΙΑ +
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * ΟΧΙ +
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
xviii
Εάν ναι, αναφζρετε :
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:

17PROC002225317 2017-11-10
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έσει

ζςνάτει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην *+ Ναι *+ Πχι
ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
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αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
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(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

*……..........................]

*……+

*……+

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

παραλιπτεσ
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

α)*......................................……+

β) *……+

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xlii
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
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προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και Απάντθςθ:
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
*+ Ναι *+ Πχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ,
να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvi, εκτόσ
εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον
εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IIΗ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΘΔΜΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ.

Της επιχείρησης ……………..………………………………, με έδρα στ…………………………., στην
οδό ………………….………., αριθμός ………, Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,
τηλέφωνο ..…………………., fax ……..………….. και προσφέρω

…………….. ποσοστό

έκπτωσης.

Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ
1

Πεξηζπιινγή- κεηαθνξά - επαλέληαμε ζθύισλ

2

Δμέηαζε ιετζκαληαζεο

3

ήκαλζε κε πεξηιαίκην- Μεηαιιηθή θνλθάξδα

4

ηείξσζε ζειπθνύ ζθύινπ

5

ηείξσζε αξζεληθνύ ζθύινπ

6

Απνπαξαζίησζε ζθύινπ

7

Αληηπαξαζηηηθό θνιάξν ζθύινπ

8

Βαζηθόο θηεληαηξηθόο έιεγρνο Γεληθή εμέηζε
αίκαηνο ζθύινπ

9

Δκβνιηαζκόο ζθύινπ

10

Γεξκαηνζηημία

11

Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζθύινπ

12

Παξακνλή, λνζειεία, δηαηξνθή (7εκέξεο)

13
14

Οξζνπεδηθό ρεηξνπξγείν ζθύινπ (κε
παξακνλή 15 εκεξώλ)
Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
κε παξακνλή έσο 30 εκέξεο κε αθηηλνγξαθία)

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α
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Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ
15
16
17

νβαξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε
παξακνλή γηα πιήξε απνζεξαπεία
Φαξκαθνζεξαπεία ιετζκαλίαζεο (γηα ζθύινπο
βάξνπο έσο 10kg)
Φαξκαθνζεξαπεία ιετζκαλίαζεο (γηα ζθύινπο
βάξνπο άλσ ησλ 10kg)

18

Δπζαλαζία & απνηέθξσζε

19

Φαξκαθνζεξαπεία αθξνδίζηνπ λνζήκαηνο κε
παξακνλή 21 εκεξώλ

20

Παξαθνινύζεζε ιπζζίπνπηνπ δώνπ

21

Θεξαπεία ζαξθνθνπηηθήο ςώξαο

22

Δμέηαζε εξιηρίσζεο

23

Θεξαπεία εξιηρίσζεο

24

Δπηπιένλ εκέξα λνζειείαο

25

Αθηηλνγξαθία

26

Αθηηλνγξαθία κε βάξην

27

Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο αλα παξάκεηξν

28

Υεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο

29

Γαζηξνζθόπεζε

30

Υεηξνπξγείν όγθνπ

31

Ωηαηκάησκα (ρεηξνπξγείν)

32

Τπέξερνο ζθύινπ

33

Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλνπ ζθύινπ

33Α Δμέηαζε FIV-FELV
34

Πεξηζπιινγή- κεηαθνξά - επαλέληαμε γαηώλ

35

ηείξσζε ζειπθήο γάηαο

36

ηείξσζε αξζεληθήο γάηαο

37

Απνπαξαζίησζε γάηαο

38

Αληηπαξαζηηηθή ακπνύια

39

Βαζηθόο θηεληαηξηθόο έιεγρνο – Γεληθή εμέηαζε
Αίκαηνο

40

Δκβνιηαζκόο γάηαο

41

Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε γάηαο

42

Παξακνλή (7 εκεξώλ), λνζειεία, δηαηξνθή

43

Οξζνπεδηθό πεξηζηαηηθό γάηαο

44

Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
κε παξακνλή έσο 20 εκέξεο)

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α
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Α/Α ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΚΤΛΟΤ
45

Έθηαθηα πεξηζηαηηθά (νξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία
κε παξακνλή έσο 30 εκέξεο)

46

Δπζαλαζία & απνηέθξσζε

47

Παξαθνινύζεζε ιπζζίπνπηνπ δώνπ

48

Δπηπιένλ εκέξα λνζειείαο

49

Αθηηλνγξαθία

50

Αθηηλνγξαθία κε βάξην

51

Τπέξερνο γάηαο

52

Γηαρείξηζε δειεηεξηαζκέλεο γάηαο

53

Δμέηαζε FIV-FELV

Α/Α

ΔΗΓΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ
ΚΤΛΟΤ

54

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία

55

Νεθξνςία

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

Φ.Π.Α. 24%

Φ.Π.Α. 24%

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
Φ.Π.Α

Επισημαίνεται πυρ στιρ ςπηπεσίερ τηρ παπούσαρ πποσυοπάρ πεπιλαμβάνεται και η
απασσόληση ςπαλλήλος με σκοπό την αμεσότητα στην λήτη και εξέταση πεπιστατικών όπυρ
οπίζεται στη παπούσα Διακήπςξη.

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο ……………………………. )
Ηκεξνκελία έθδνζεο

……………………………..

Πξνο: (Πιήξεο επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1).................................
(Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2................................
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα
παξαηηνύκελνη
ηνπ
δηθαηώκαηνο
ηεο
δηαηξέζεωο
θαη
δηδήζεωο
κέρξη
ηνπ
πνζνύ
ηωλ
επξώ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν)

..................... , ΑΦΜ: ................

(δηεύζπλζε) .......................…….., ή
(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ……………….

, ΑΦΜ:

….................

(δηεύζπλζε).......................…….. ή
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπωλ
α) (πιήξε επωλπκία) ...................

.
, ΑΦΜ: ................. (δηεύζπλζε)......

β) (πιήξε επωλπκία) ....................

, ΑΦΜ: ......................

(δηεύζπλζε)....

γ) (πιήξε επωλπκία) ........................

, ΑΦΜ: ......................

(δηεύζπλζε)....

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα

κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο
κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ ..5/ ηεο ππ αξηζ .....
ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) ........................

ζύκβαζεο (ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζύκθωλα κε

Γηαθήξπμε / Πξόζθιεζε / Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο 6

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα).
Τν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο7 από ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 8) ή κέρξηο όηνπ
απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Τξάπεδα καο
απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο καο.
Σε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
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Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε9.
(Δμνπζηνδνηεκέλε Υπνγξαθή)

1

Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.

2

Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.

3

Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.

4

Όπωο ππνζεκείωζε 3.

5

Δθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία
ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε.

6

Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ,

7

Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο

8

Σύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από
ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ
ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995)
απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή.

9
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ΕΚΘΕΣΕ ΕΠΕΞΘΓΘΘ ΕΝΣΤΠΟΤ ΣΕΤΔ
i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.

17PROC002225317 2017-11-10
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.
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xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ

ΑΘΑΝΑΙΟ Θ. ΗΟΤΣΟ
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