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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την ανάθεση της σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»
στα πλαίσια των Υποέργων
ΥΕ4 «Εργασίες πρασίνου» και ΥΕ7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο»
της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή
(του άρθρου 117 Ν.4412/16)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18PROC003877541 2018-10-22
Συνοπτικά στοιχεία
Αριθμός πρωτοκόλλου:

510/22.10.2018

Αναθέτουσα Αρχή:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

Κωδικός NUTS:

Έδρα: EL 431

Είδος Διαγωνισμού:

Συνοπτικός Διαγωνισμός (αρ 117 του ν. 4412/16.)

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού
άρδευσης»

Κωδικός CPV:

77310000-6 -Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
και
43323000-3 -Εξοπλισμός άρδευσης
αντικείμενο

εκτιμώμενη αξία

Εργασίες πράσινου (ΥΕ 4)

Προϋπολογισμός:

Εξωτερικό αρδευτικό
δίκτυο (ΥΕ 7)
Συνολική εκτιμώμενη αξία

Συνολικός
προϋπολογισμός
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%

20.161,29
29.032,26
49.193,55

61.000,00 €

Χρηματοδότηση:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η σύμβαση
περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και
Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο» της Πράξης : «ENISA –
Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για
την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
(Κωδ. MIS: 381308, Κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ01380019). Η πράξη
έχει χαρακτηρισθεί ως ημιτελής σύμφωνα με την Εγκύκλιο
63657/EYΘΥ 441/6.6.2017 «Παρακολούθηση ημιτελών
πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013» της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών:

06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18PROC003877541 2018-10-22
Χρόνος ισχύος προσφορών:

ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας, ήτοι στις 07/02/2019

Ισχύς Εγγύησης συμμετοχής:

30 ημέρες από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ήτοι στις
07/03/2019

Ημερομηνία καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ:

22/10/2018

Ημερομηνία ανάρτησης στο ιστότοπο του
ΙΤΕ:

22/10/2018

Πληροφορίες:

o Για διαδικαστικά θέματα:
Τμήμα Προμηθειών ΙΤΕ
procurement@admin.forth.gr
+30 2810 3915-15, -16, -72
o Για Τεχνικά θέματα:
Ευάγγελος Χαρκουτσάκης / Στέλλα Φελεσάκη
xarkoutsakis@admin.forth.gr / stella@admin.forth.gr
+30 2810 391570, -77

Διεύθυνση αποστολής εγγράφων:

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας,
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο Κρήτης
Τμήμα Προμηθειών, Α’όροφος, Γ292
Υπ’οψιν κ. Χ. Χουλάκη,
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλιά Βουτών

Πόλη

Ηράκλειο

Ταχυδρομικός Κωδικός

70 013

Κωδικός NUTS

GR431

Τηλέφωνο

+30 2810391515

Φαξ

+30 2810391555

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

xarkoutsakis@admin.forth.gr
procurement@admin.forth.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χριστιάννα Χουλάκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.forth.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) είναι Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και ανήκει
στις Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Ερευνητικό Κέντρο.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο: Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της Αναθέτουσας Αρχής www.forth.gr στη στήλη: Νέα /
Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ν.Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο
Κτήριο ΙΙΙ ΕΚΕΚ (κεντρικό κτήριο) Α’ Όροφος
Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών – Γ292
γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών του ΙΤΕ στο τηλ. 2810 391515 και στα email
procurement@admin.forth.gr και stella@admin.forth.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε 013/8.
Φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με τη με αρ πρακτικού 384/276/05.10.2018 Απόφαση υλοποίησης του έργου του ΔΣ/ΙΤΕ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ΚΠΣ00111 (ΚΠΣ00111-6 και ΚΠΣ00111-9)
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ITE με την Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης 0100000004/16.03.2018, με ΑΔΑ: 7ΧΩ1469ΗΚΥ-Α15.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕ 013/8) με κωδικό πράξης ΣΑ (αριθ. ενάριθ. έργου) 2012ΣΕ01380019).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό
δίκτυο» της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την
ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
Πρωτ. 23587/28.02.2018 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει λάβει
κωδικό MIS 381308.
Η πράξη έχει χαρακτηρισθεί ως ημιτελής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017
«Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013» της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

1.3 Συνοπτική
σύμβασης

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονομικού

αντικειμένου

της

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης
στο ανατολικό συγκρότημα του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών Ν. Ηρακλείου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) το οποίο εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
συμβάσεις (L 340): 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου» και 43323000-3
«Εξοπλισμός άρδευσης».
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης :
Για το αντικείμενο του Υποέργου 4 «Εργασίες πράσινου» η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε 20.161,29 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για το αντικείμενο του Υποέργου 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο» η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται σε 29.032,26€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Εννέα Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα
Τριών Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτών (49.193,55€) πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 61.000,00€, ΦΠΑ 11.806,45€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,



των άρθρων 64 και 69 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



του π.δ. 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
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Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας « (Α΄204)


της υπ΄αριθ. 1770/2009 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ)» (Β΄1584)



της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 1239/317/Α2/08.03.2012 Πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 93) με τίτλο Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
με στο πλαίσιο της Πράξης «ENISA –
Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο
Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών»



της υπ. αριθμ. πρωτ. 4119/1121/Α2/31-07-2012 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση
κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών» και κωδικό MIS 381308, όπως ισχύει.



της 384/27-6/05.10.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,
με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση των Υποέργων ΥΕ4 και ΥΕ7 της Πράξης «ENISA –
Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο
Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων
και πληροφοριών » από το ΙΤΕ, η διενέργεια του διαγωνισμού και ορίζονται οι επιτροπές
διενέργειας αυτού.



της ανάληψης υποχρέωσης με Α.Α.: 0100000004/16.03.2018, ΑΔΑ: 7ΧΩ1469ΗΚΥ-Α15
σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4485/2017.

•

της με αριθμ.πρωτ 6677/Β1/1365/22.10.2018 προέγκρισης τευχών δημοπράτησης από
την Ε.Υ.Δ. -Ε.Π.ΑνΕΚ

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06η/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως είτε µε συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία
Διενέργειας μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, με ευθύνη του Προσφέροντος.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.forth.gr στην διαδρομή : NEA ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 22/10/2018.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
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και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (προκήρυξη), με ημερομηνία ανάρτησης στο
πρόγραμμα «Διαύγεια»: 22/10/2018



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ έγκρισης: 18REQ003819818) με τα Παραρτήματα που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Παράρτημα Ι ‐ Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υποδείγματα (Υπόδειγμα 1: αίτηση συμμετοχής, Υπόδειγμα 2: εγγύηση
συμμετοχής, Υπόδειγμα 3: εγγύηση καλής εκτέλεσης, Υπόδειγμα 4: εγγύηση καλής
λειτουργίας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],

o
o

o
o
o
o

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής




το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα είτε γραπτώς στη διεύθυνση
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Ν. Πλαστήρα 100
70013, Βασιλικά Βουτών
Τμήμα Προμηθειών
Α’ όροφος, Γ 292
Είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : procurement@admin.forth.gr
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄και γ΄της παρ. 1 το άρθρου 14 του ν.
4364/2016 που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το
νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων Ογδόντα Ευρώ (980€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 07/03/2019 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών,
και
γ) Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως,
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
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έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ .
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
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γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά
τα τρία (3) τελευταία έτη, ήτοι τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017) ίσο ή μεγαλύτερο
από τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεση προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ίσο ή
μεγαλύτερο από 49.193,55€.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον έναν πτυχιούχο γεωπόνο ΑΕΙ ή έναν τεχνολόγο γεωπονίας (κάτοχο
πτυχίου τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών
κράτους μέλους της ΕΕ).
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας ISO9001:2015 ή ισοδύναμο
και με το διεθνές πρότυπο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2015 ή ισοδύναμο.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr) και διαμορφωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σε
επεξεργάσιμη μορφή στο χώρο ανάρτησης του διαγωνισμού στον ιστότοπο του ΙΤΕ. Το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα:
o

o
o

o

τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
Το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
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έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
o

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Σημειώνεται ότι από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική
υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση του εν
λόγω Πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς
θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β.1 δεν απαιτείται να υποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς.
Τα απαιτούμενα στοιχεία δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς. Η υποβολή των
εν λόγω αποδεικτικών απαιτείται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά την υποβολή του
φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β.2 δεν απαιτείται να υποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς.
Τα απαιτούμενα στοιχεία δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς. Η υποβολή των
εν λόγω αποδεικτικών απαιτείται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά την υποβολή του
φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2015, 2016 και 2017.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β.3 δεν απαιτείται να υποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς.
Τα απαιτούμενα στοιχεία δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς. Η υποβολή των
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εν λόγω αποδεικτικών απαιτείται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά την υποβολή του
φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 όλοι οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς δηλώνουν τα σχετικά στοιχεία στο ΤΕΥΔ και προσκομίζουν, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων και ειδικότερα:
1.

Κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών με το προκηρυσσόμενο έργων,
τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα, στον οποίο θα αναφέρονται σαφώς ο κύριος του έργου, ο χρόνος υλοποίησης, το
αντικείμενο της κάθε σύμβασης και η αξία της, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού
συμμετοχής του διαγωνιζομένου.
2. Ως αποδεικτικό για την επιτυχή υλοποίηση των έργων που επικαλούνται, βεβαίωση καλής
εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, ή δήλωση
ιδιώτη (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη) ή σύμβαση ή τιμολόγιο.
3. Φωτοτυπία του πτυχίου γεωπόνου ΑΕΙ ή τεχνολόγου γεωπονίας καθώς και συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα επιβεβαιώνει την εργασιακή σχέση του κατόχου πτυχίου γεωπόνου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
με τον οικονομικό φορέα (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, κλπ).
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
δηλώνουν τα σχετικά στοιχεία στο ΤΕΥΔ και προσκομίζουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,
εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» έγγραφα που αποδεικνύουν
την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων και ειδικότερα:
1. Πιστοποιητικό ISO9001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
2. Πιστοποιητικό ISO14001:2015 ή ισοδύναμο, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β.6 δεν απαιτείται να υποβληθούν στο φάκελο της προσφοράς.
Η υποβολή των εν λόγω αποδεικτικών απαιτείται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά την
υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
-είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στη διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ν.Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο
Kτήριο ΙΙΙ ΕΚΕΚ (κεντρικό κτήριο) Α’ Όροφος
Κεντρική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών – Γ292
κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού
-είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στην παραπάνω διεύθυνση.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
περιέλθει και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής
που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις
του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………
για το Διαγωνισμό
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»
με Αναθέτουσα Αρχή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 06/11/2018
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
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(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»,
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς), με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,
1. την εγγύηση συμμετοχής.
2. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ στον τόπο του διαγωνισμού, και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI). Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.
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3. Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.4. της παρ. 2.2.9.2 για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας
της παραγράφου 2.2.6.
4. Τα δικαιολογητικά της παρ. Β.5. της παρ. 2.2.9.2 για την απόδειξη της συμμόρφωσής με τα
πρότυπα της παραγράφου 2.2.7.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Ιδίως περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς:
1. Τεχνική προσφορά – Πίνακας συμμόρφωσης. Δίνεται Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς –
πίνακας συμμόρφωσης στο Παράρτημα ΙΙΙ.
2. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης.
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τo έντυπο της οικονομικής προσφοράς του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο
υπάγεται το υπό προμήθεια είδος.
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με
την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην
παρούσα διακήρυξης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
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Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016, εφόσον ενεργοποιηθεί.
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (δηλ. συνολικά 3,6 %).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται, επί του καθαρού ποσού, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, αποσφραγίζει
(α) τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς
(β) τους φακέλους των οικονομικών προσφορών την μέρα και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.
Δεν επαν-υποβάλλονται αποδεικτικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν κατά την υποβολή
της προσφοράς, παρεκτός και χρήζουν επικαιροποίησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού
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αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης αυτής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
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Η άσκηση της ένστασης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11του ν. 4412/2016.

H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1. β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα IΙ-Υπόδειγμα 3 της διακήρυξης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, απαιτείται η παροχή
εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται στο 2% της συμβατικής αξίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο
εγγύησης κατά τρείς (3) μήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας (Υπόδειγμα 4 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) κατατίθεται με την καταβολή του
τιμήματος της σύμβασης και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου
της εγγυημένης λειτουργίας και την σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον
απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που
πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην
αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή
να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με
την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω
πληροφοριών.
Το ΙΤΕ δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασής τους και την εκάστοτε
εν ισχύ ‘Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ (www.forth.gr, όπου βλ. και στοιχεία
επικοινωνίας με Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr) σε
συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία,
και η προμηθεύτρια δηλώνει και αναγνωρίζει με το παρόν ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και
ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους και Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και συναινεί
στα ανωτέρω.

4.4 Υπεργολαβία
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης ή τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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δ) ο Ανάδοχος δεν τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και την νομοθεσία περί ασφάλειας
των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
ε) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Την προμηθεύτρια βαρύνουν οι φόροι, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε μορφής έξοδα ή
δαπάνες προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Την προμηθεύτρια βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφόσον
ενεργοποιηθεί.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της ΑΑ
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σελίδα 35

18PROC003877541 2018-10-22
6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και τις εργασίες εντός εξήντα (60) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται, πριν από
τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό και η εργασία, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί
την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα
υλικά και την εργασία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας
(σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: η παραλαβή των υλικών και των εργασιών γίνεται κατόπιν
συνεννόησης με το αναθέτοντα φορέα. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσωρινή παραλαβή. Η σύνταξη του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής πραγματοποιείται εντός μηνός από το πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.
Αν η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της
Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
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προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου της προμήθειας, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου,
ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα υλικά στερούνται εμφανών ή αφανών πραγματικών ελαττωμάτων
και φέρουν όλες τις ιδιότητες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και οι
εργασίες είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος παρέχει σχετική εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Το κόστος
ενσωματώνεται στην προσφορά του.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την
έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό
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όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

Για το ΙΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NEKTARIOS
TAVERNARAKIS
Ημερομηνία: 2018.10.22 14:23:40 EEST

Ν. Ταβερναράκης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ και Διευθυντής ΚΔ - ΙΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχει ιδρυθεί με το υπ΄αριθ. 432/1987 προεδρικό διάταγμα
(ΦΕΚ Α΄204), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελείται από επτά Ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής, το
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, το
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Ινστιτούτο
Επιστημών Χημικής Μηχανικής, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής) και είναι το δεύτερο σε μέγεθος
Ερευνητικό Ίδρυμα της χώρας και διεθνώς γνωστό για τις επιστημονικές του επιδόσεις.
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα,
εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης στα
πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο» της Πράξης
«ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο
Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών».
Αναλυτικότερα η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει τις εργασίες προμήθειας και φύτευσης φυτών
στον περιβάλλοντα χώρο του α’ κτηρίου του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ, καθώς και τις
εργασίες για την δημιουργία δικτύου άρδευσης των παραπάνω φυτεύσεων και της σύνδεσής του
στην υφιστάμενη υδρογεώτρηση στο βορειοδυτικό τμήμα του campus του ΙΤΕ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω.
Α.1. Είδη φυτών προς προμήθεια και εγκατάσταση
α/α

1

Περιγραφή είδους

Ποσότητα

Δέντρα κατηγορίας Δ2, Ελιές (Olea europaea), ύψους: 1,5-1,75m,
περίμετρου κορμού: 4-6cm.
Μπάλα χώματος

2

3

12 τεμ.
3 lt

Δέντρα κατηγορίας Δ2, Ποϊγκιανές (Caesalpinia gilliesii).

40 τεμ.

Δέντρα κατηγορίας Δ3, Κυπαρίσσια Ορθόκλαδα (Cupressus
sempervirens f.), ύψους: 1,75-2m.

35 τεμ.

Μπάλα χώματος

7 lt
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4

Δέντρα κατηγορίας Δ3, Μουριές (Morous spp), ύψους: 1,75-2m,
περίμετρου κορμού: 10-12cm.
Μπάλα χώματος

5

6

7 lt

Δέντρα κατηγορίας Δ4, Ιτιά κλαίουσα (Salix babylonica), ύψους: 22,5m, περίμετρου κορμού: 16-18cm.

1 τεμ.

Μπάλα χώματος

10 lt

Δέντρα κατηγορίας Δ4, Κυπαρίσσια Πλαγιόκλαδα (Cupressus
sempervirens f.), ύψους: 2,5-3m.
Μπάλα χώματος

7

Δέντρα κατηγορίας Δ5, Αριές (Quetcus ilex), ύψους: 2-2,5m,
περίμετρου κορμού: 10-12cm.

Δέντρα κατηγορίας Δ5, Χαρουπιές (Ceratonia silique), ύψους: 2,53m, περίμετρου κορμού: 20-25cm.

Θάμνοι κατηγορίας Θ1, Αγγελική (Pittosporum spp.), ύψους: 0,40,6m, αρ. κλάδων: 3.

Θάμνοι κατηγορίας Θ1, Βιβούρνο εύοσμο
odoratissimum), ύψους: 0,4-0,6m, αρ. κλάδων: 3.

(Vivurnum

Θάμνοι κατηγορίας Θ1, Πικροδάφνες (Nerium oleander), ύψους:
0,6-0,8m, αρ. κλάδων: 3.

Θάμνοι κατηγορίας Θ2, Λαντάνες έρπουσες
montevidensis), ύψους: 0,3-0,4m, αρ. κλάδων: 3.

(Lantana

30 τεμ.
2 lt

Θάμνοι κατηγορίας Θ2, Ροδιές (Punica granatum), ύψους: 0,60,8m
Μπάλα χώματος

14

85 τεμ.
2 lt

Μπάλα χώματος

13

550 τεμ.
2 lt

Μπάλα χώματος

12

140τεμ.
2 lt

Μπάλα χώματος

11

10
35 lt

Μπάλα χώματος

10

10 τεμ.
25 lt

Μπάλα χώματος

9

30 τεμ.
12 lt

Μπάλα χώματος

8

20 τεμ.

4 τεμ.
2 lt

Θάμνοι κατηγορίας Θ3, Ελαίαγνοι ( Elaeagnus spp) , ύψους: 0,60,8m, αρ. κλάδων: 3.
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Μπάλα χώματος

15

8 lt

Θάμνοι κατηγορίας Θ3, Τριανταφυλλιές (Rossa spp), ύψους: >1m,
αρ. κλάδων: 3.

28 τεμ.

Μπάλα χώματος
16

17

3 lt

Φυτά εσωτερικού χώρου κατηγορίας Ε6, Δράκαινες (Drakaena
“Stegnieri”), ύψους: 1,5m

6 τεμ.

Ποώδη – πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π2, Γκαζάνια (Gazania x hybrid), ύψους: 0,3m

160 τεμ.

Μπάλα χώματος

0,8 lt

18

Προμήθεια τύρφης

25 m3

19

Προπαρασκευασμένος χλοοτάπητας ΠΑΣΠΑΛΟΥΜ

880 m2

Η θέση στην οποία εγκαθίσταται το κάθε είδος φυτού επισημαίνεται στο σχέδιο Ε.1.
Στην προμήθεια των ως άνω περιγραφόμενων φυτών περιλαμβάνονται:
(α) Το σύνολο των απαιτούμενων λάκκων κατά περίπτωση, διαστάσεων σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα φυτά και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερων από 0,50x0,5x0,5m. Η εργασία
διάνοιξης θα γίνει με εσκαπτικό μηχάνημα.
(β) Η υποστύλωση δέντρων και λοιπών φυτών με τους απαραίτητους κατά περίπτωση πασσάλους.
(γ) Η εγκατάσταση του προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ΠΑΣΠΑΛΟΥΜ. Για την εγκατάστασή του
αρχικά θα γίνει κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ομοιόμορφα
εμπλουτισμένη τύρφη, περλίτης και χούμος, που θα ενσωματωθούν ομοιόμορφα στο έδαφος
με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12cm. Έπειτα, θα γίνει η τελική διαμόρφωση με χρήση
ραμμάτων και τσουγκράνων, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. Ακολουθεί η
απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα και η τοποθέτηση του έτοιμου
χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται επίσης η αρχική άρδευση καθώς και οι μετέπειτα καθημερινές
αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και η επανασπορά χλοοτάπητα σε
όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές, η λίπανσή του με επιφανειακό ή
υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Α.2. Εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση φυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω.
1. Πριν από τις φυτεύσεις θα προηγηθεί αποκομιδή των όποιων πλεοναζόντων χωμάτων,
καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών,
κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των
χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση
φυτών ή την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
2. Το φυτικό υλικό που θα προσκομισθεί θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Να είναι αρίστης ποιότητας και εμφάνισης με υγιές και πλούσιο ριζικό σύστημα.
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3. Όσα φυτά προβλέπονται με μπάλα χώματος θα είναι ανεπτυγμένα μέσα σε φυτοδοχεία ή
σακίδια πλαστικά ή πολυαιθυλενίου ή γλάστρες. Το υπόθεμα θα αποτελείται από ίσα μέρη
κηπόχωμα, άμμο, ζωική κόπρο ή φυτική κομπόστα και τύρφη.
4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση αν του ζητηθεί, να υποδείξει στην υπηρεσία το φυτώριο, από το
οποίο θα προέρχεται το φυτικό υλικό, ώστε μη χαθεί χρόνος για λεπτομερή έλεγχο των φυτών
επί τόπου του έργου.
5. Όλα τα είδη φυτών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα πρέπει να είναι σε άριστη
υγιεινή κατάσταση και απαλλαγμένα από ζιζάνια.
6. Οι θάμνοι και τα δέντρα θα είναι ανεπτυγμένα, με μπάλες χώματος από 3 λίτρα έως 35 λίτρα,
έως 4 μ από τη μπάλα και με περίμετρο κορμού Φ10-12, 12-14, 14-16 μέχρι και 18 -20, 2025 για τα δέντρα και ύψους μεγαλύτερου του 1,20μ για τους θάμνους.
7. Οι πάσσαλοι, όπου απαιτείται, πρέπει να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί, τουλάχιστον 4 μέτρα,
ισοπαχείς διαμέτρου 4-5 εκ., πελεκητοί στο κάτω άκρο και βαπτισμένοι σε κατράμι ή πίσσα
στο πελεκητό άκρο που μπαίνει στη γη. Η εργασία της Υποστύλωσης περιλαμβάνει την
έμπηξη πασσάλου στο έδαφος ώστε να είναι σταθερός και την πρόσδεση του φυτού σε τρόπο
που να μη κινείται ο κορμός του δενδρυλλίου από τον αέρα, ούτε να τραυματίζεται στον
πάσσαλο ή από τα υλικά προσδέσεως.
8. Η προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων, φυτών, θάμνων κλπ περιλαμβάνει τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή τους, τις
πλάγιες μεταφορές, τυχόν απώλειες κατά την μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση
και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν,
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δέντρων, φυτών, θάμνων
κλπ σε αρίστη κατάσταση.
9. Άνοιγμα λάκκων – Φύτευση:
α) Διαμόρφωση των λάκκων φύτευσης διαστάσεων 0,70*0,70*0,70 για τα δέντρα και
0,50*0,50*0,50 για τους θάμνους, με χρήση σκαπτικού μηχανήματος.
β) Εναπόθεση τύρφης ύψους 7 cm σε κάθε λάκκο φύτευσης για τη βελτίωση της ποιότητας
του εδάφους.
γ) Μεταφορά και ενσωμάτωση στο λάκκο φύτευσης 100 γρ. λιπάσματος της απολύτου
εγκρίσεως της υπηρεσίας π.χ 12-12-17, η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης την
εξαγωγή από το σακίδιο ή φυτοδοχείο, η φύτευση, την άρδευση και τέλος την συγκέντρωση
και απομάκρυνση του άχρηστου υλικού (σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κ.λ.π.).
δ) Πασσάλωση των δένδρων και φυτών για την στερέωσή των.
10. Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελεγχθούν από την υπηρεσία πριν από την φύτευση κάθε
φυτού, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται μόνο παρουσία της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη
περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσα φυτά φυτεύτηκαν, να
επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικαταστήσει όσα φυτά καταστραφούν
από την εξαγωγή, χωρίς καμιά επιπλέον αποζημίωση έστω κι αν αποδειχθεί εκ των υστέρων
ότι όλες οι εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ορθές.
11. Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σημεία ακριβώς που θα ορισθούν από την Υπηρεσία,
σύμφωνα με το σχέδιο Ε1, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρούσα Περιγραφή.
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12. Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στην τεχνική
προσφορά τους να περιγράψουν τη διαδικασία απομάκρυνσης και διάθεσης όλων των
αποβλήτων (επικίνδυνων και στερεών αποβλήτων προϊόντων κλαδέματος) που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και να προσκομίσουν όλες τις απαιτούμενες από
την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις για την ορθή και νόμιμη εκτέλεση της διαδικασίας
συλλογής, διάθεσης ή επεξεργασίας.
Α.3. Συντήρηση των φυτών για χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας, που θα περιλαμβάνει
τα παρακάτω.
1. Σχηματισμό της λεκάνης άρδευσης των φυτών. Κάθε σχηματισμός περιλαμβάνει την εκσκαφή
του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού και τη δημιουργία λεκάνης για την άρδευση
αυτού.
2. Το σχήμα κόμης. Ανάλογα με το είδος του φυτού την ηλικία και την ανάπτυξη θα γίνεται το
κλάδεμα του φυτού με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας και γεωπόνου.
3. Την καταπολέμηση των ασθενειών. Προληπτικά ή θεραπευτικά όταν εμφανισθεί ασθένεια,
με εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα σκευάσματα και γενικά λούσιμο του φυτού, αφού
προηγούμενα ληφθούν όλα τα προστατευτικά μέτρα.
4. Την παρακολούθηση της υγιούς ανάπτυξης των φυτών
5. Την άρδευση των φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης αυτοματοποιημένο.
6. Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα:
- Την απαιτούμενη φυτοπροστασία με ψεκαστικό μηχάνημα
- Το κούρεμα του χλοοτάπητα
- Την παρακολούθηση του αρδευτικού συστήματος.

Β. Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο
Το εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο περιλαμβάνει τα παρακάτω.
Β.1. Για τον χώρο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ:
1. Την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών PE χωρητικότητας 5.000lt η κάθε μια, σύμφωνα
με το σχέδιο Δ.2, τεμ.2.
2. Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 5x3x0,2m, για την
τοποθέτηση των παραπάνω δεξαμενών, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2., τεμ. 1.
3. Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,50x1,50x0,20m,
για την τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος άρδευσης προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.2. , τεμ. 1.
4. Την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, στηριγμένο στην παραπάνω βάση του πιεστικού
συγκ/τος άρδευσης, σύμφωνα με τα σχέδια Δ.2 και Δ.3., τεμ.1.
5. Όλες τις εργασίες σύνδεσης του πιεστικού συγκροτήματος προμήθειας ΙΤΕ με τις δεξαμενές
PE και τον συλλέκτη διανομής, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, Λεπτομέρεια A. Ενδεικτική
οριζόντια απόσταση δικτύων 6m. Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται ο συλλέκτης, τα
όργανα ελέγχου, οι βάνες διακοπής, οι σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, σύμφωνα
με τη Λεπτομέρεια Α.
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6. Την σύνδεση του φίλτρου άρδευσης, προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2,
Λεπτομέρεια Α.
7. Την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα χώρου άρδευσης Γ1.Π τύπου Pillar,
σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα του σχεδίου Δ.2., τεμ.1.
8. Την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ5x6 για την τροφοδοσία του Γ1.Π και τη
σύνδεσή του στον Γενικό Πίνακα του κτηρίου. Στην προμήθεια να προβλεφθεί επιπλέον
σωλήνα τύπου Κουβίδης ή ισοδύναμη, διατομής Φ50 6atu για την προστασία της
καλωδίωσης, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2. Ενδεικτικό μήκος καλωδίου 140m.
9. Την προμήθεια και εγκατάσταση προβολέα LED 170Watt, συμπεριλαμβανομένου του
καλωδίου, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2., σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 1.
10. Την προμήθεια και εγκατάσταση διαδικτυακού προγραμματιστή άρδευσης, τεμ. 1.
11. Την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροβανών 1 1/4", σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 4.
12. Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu διατομής Φ32, σύμφωνα με
το σχέδιο Δ.2, μήκους 170m.
13. Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu διατομής Φ40, σύμφωνα με
το σχέδιο Δ.2, μήκους 470m.
14. Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu διατομής Φ50, σύμφωνα με
το σχέδιο Δ.2, μήκους 400m.
15. Την προμήθεια και εγκατάσταση σταλακτηφόρου σωλήνα PE Φ20 με αυτορυθμιζόμενους
σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση και με αποστάσεις σταλακτών 40cm,
σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2. Μήκος 1.200m.
16. Την προμήθεια και εγκατάσταση αυτορυθμιζόμενων σταλακτών, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2,
τεμ. 1200.
17. Την προμήθεια και τοποθέτηση εκτοξευτήρων αυτοανυψούμενους, γραναζωτούς για γκαζόν,
ακτίνας ενεργείας 5-9m, με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ.
25.
18. Την προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικών φρεατίων 30x30, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ.
5.
19. Την προμήθεια και εγκατάσταση βανών ελέγχου, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 10.
20. Την προμήθεια και εγκατάσταση παλμικού υδρόμετρου, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2,
Λεπτομέρεια Α, τεμ. 1.
Β.2. Για τον χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ:
1. Την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών PE χωρητικότητας 5.000lt η κάθε μια, σύμφωνα
με το σχέδιο Δ.1, τεμ.2.
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2. Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 5x3x0,2m, για την
τοποθέτηση των παραπάνω δεξαμενών, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1, τεμ. 1.
3. Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,50x1,50x0,20m,
για την τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος ύδρευσης προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.1, τεμ. 1.
4. Την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, στηριγμένο στην παραπάνω βάση του πιεστικού
συγκ/τος ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια Δ.1 και Δ.3., τεμ.1.
5. Όλες τις εργασίες σύνδεσης του πιεστικού συγκροτήματος προμήθειας ΙΤΕ με τις δεξαμενές
PE και τον συλλέκτη διανομής, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1, Λεπτομέρεια Γ. Ενδεικτική
οριζόντια απόσταση δικτύων 6m. Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται ο συλλέκτης, τα
όργανα ελέγχου, οι βάνες διακοπής, οι σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, σύμφωνα
με τη Λεπτομέρεια Γ.
6. Την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα χώρου γεώτρησης Γ2.Π τύπου Pillar,
σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα του σχεδίου Δ.1., τεμ.1.
7. Την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ5x16 για την τροφοδοσία του Γ2.Π και τη
σύνδεσή του στον Γενικό Πίνακα του κτηρίου. Στην προμήθεια να προβλεφθεί επιπλέον
σωλήνα τύπου Κουβίδης ή ισοδύναμη, διατομής Φ63 6atu για την προστασία της
καλωδίωσης, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1. Ενδεικτικό μήκος καλωδίου 20m.
8. Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης PE 16atu διατομής Φ63, επιφανειακής όδευσης
σύμφωνα με τα σχέδια Δ.2 και Δ.1, μήκους 1.100m.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πλαστικός σωλήνας PE εξωτερικής διαμέτρου 63 mm, πάχους 2 mm, ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση
16 atu, ποιότητας τύπου σωλήνας PE 63, συγκροτούμενος από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα)
και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα. Περιλαμβάνεται η εκσκαφή του χάνδακα, με την
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, σε έδαφος γαιώδες, οποιουδήποτε πλάτους
πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και
θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές
τάφρων και διωρύγων" καθώς και η μετά την τοποθέτηση του σωλήνα επίχωση του χάνδακα με τα
προϊόντα εκσκαφής του, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων
(διάστρωση των προϊόντων, ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης ή
χρήση συμπυκνωτή εδαφών και διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας).

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο διατομής Φ16 έως Φ50, υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης
λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά
DIN8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Περιλαμβάνεται η
προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ),
η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις,
ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Φρεάτια με βάνα ελέγχου δικτύου, από PVC διαστάσεων 30Χ30 με το αντίστοιχο ειδικό κάλυμμα
(πλαστικό καπάκι). Ητοι υλικά επί τόπου του έργου και εργασία εκσκαφής, σκάμματος, τοποθέτησης,
στερέωσης και επίχωσης.
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Καλώδια ΝΥΥ 5Χ16 σε σωλήνα PE 6 Atu Φ63 πλήρως τοποθετημένα με την προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά
στηρίγματα κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του
(στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέα σε κανονική
λειτουργία.

Καλώδια ΝΥΥ 5Χ6 πλήρως τοποθετημένα με την προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα,
κοχλίες, μούφες, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα κλπ) επί τόπου
και εργασία τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και τ εξαρτήματα
της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέα σε κανονική λειτουργία.

Προβολέας Led 170W συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης (~ 5m) ΝΥΥ 3Χ1.5mm2 για το φωτισμό
του πιεστικού συγκροτήματος και του αντίστοιχου Pillar στο χώρο του Α’ Ανατολικού Συγκροτήματος
ΙΤΕ (ENISA).Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο με βαθμό
στεγανότητας IP65,κατασκευασμένος από αλουμίνιο.

Pillar Γεώτρησης: Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδυνάμου από χαλυβδοέλασμα
με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, πλάκες στήριξης, ράγες στήριξης μηχανισμών, στεγανός
προστασίας IP 65 και λοιπά μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με
βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος. Δηλαδή προμήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Περιλαμβάνονται ο Αυτόματος Διακόπτης Εισόδου 50Α, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες ,το
πολυόργανο μέτρησης (Kwh), καθώς και το σύνολο των αναχωρήσεων όπως αυτές περιγράφονται
στο σχέδιο, πλήρως συνδεδεμένος, καθώς και οι δοκιμές και ότι άλλο χρειάζεται για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.

Pillar Άρδευσης: Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand ή ισοδυνάμου από χαλυβδοέλασμα
με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, πλάκες στήριξης, ράγες στήριξης μηχανισμών, στεγανός
προστασίας IP 65 και λοιπά μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με
βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος. Δηλαδή προμήθεια
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε
λειτουργία. Περιλαμβάνονται ο Αυτόματος Διακόπτης Εισόδου 40Α, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες ,το
πολυόργανο μέτρησης (Kwh), καθώς και το σύνολο των αναχωρήσεων όπως αυτές περιγράφονται
στο σχέδιο, πλήρως συνδεδεμένος, καθώς και οι δοκιμές και ότι άλλο χρειάζεται για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2''
BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα.
Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των εκτοξευτήρων
επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Σελίδα 46

18PROC003877541 2018-10-22

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομαστικής διαμέτρου 1 ¼ ″ ονομαστικής
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής
(flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V/AC και δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των βανών και των μικροϋλικών, η μεταφορά επί τόπου
και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Σταλάκτες επικαθήμενοι, αυτορυθμιζόμενοι, αυτοκαθαριζόμενοι, επισκέψιμοι, για πίεση
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Διαδικτυακός προγραμματιστής άρδευσης, με οθόνη αφής (για ρυθμίσεις offline) και δυνατότητα
σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi), συνδεδεμένο με παλμικό υδρόμετρο και αισθητήρα βροχής
για τον έλεγχο των αρδεύσεων. Ο προγραμματιστής θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και
ρύθμισής του από οπουδήποτε, μέσω Η/Υ ή άλλης συσκευής και θα μπορεί να λαμβάνει μέσω
διαδικτύου πληροφορίες για τις προβλεπόμενες ή τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και να
προσαρμόζει τον προγραμματισμό με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος. Περιλαμβάνεται η προμήθεια
και μεταφορά επί τόπου του προγραμματιστή, του αισθητήρα βροχής, του παλμικού υδρόμετρου, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματά τους, καθώς και η εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Χρόνος εγγύησης
Ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού: δώδεκα (12) μήνες από
την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας.
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Η παράδοση ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο
Ηράκλειο, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη του Αναδόχου στα κεντρικά κτήρια του ΙΤΕ και στο Α’
κτήριο ανατολικού συγκροτήματος σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και τις υποδείξεις
της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΙΤΕ για την ημερομηνία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και
εργασιών. Τα είδη αφού ελεγχθούν ποσοτικά παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Η
επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους της
διακήρυξης ή της προσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της
και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το ελάττωμα ή παράλειψη
εντός είκοσι (20) ημερών.
Οριστική παραλαβή γίνεται εντός μηνός μετά την προσωρινή παραλαβή και εγκατάσταση του
αντικειμένου της προμήθειας, εφόσον ανταποκρίνεται πλήρως στα λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά της διακήρυξης και της προσφοράς.
Τροποποίηση Σύμβασης
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Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν.
4412/2016.
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε 013/8
Φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με τη με αρ πρακτικού 384/276/05.10.2018 Απόφαση υλοποίησης του έργου του ΔΣ/ΙΤΕ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ΚΠΣ00111 (ΚΠΣ00111-6 και ΚΠΣ00111-9)
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ITE με την Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης 0100000004/16.03.2018, με ΑΔΑ: 7ΧΩ1469ΗΚΥ-Α15.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕ 013/8) με κωδικό πράξης ΣΑ (αριθ. ενάριθ. έργου 2012ΣΕ01380019).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό
δίκτυο» της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την
ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
Πρωτ 23587/28.02.2018 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και έχει λάβει
κωδικό MIS 381308.
Η πράξη έχει χαρακτηρισθεί ως ημιτελής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 63657/EYΘΥ 441/6.6.2017
«Παρακολούθηση ημιτελών πράξεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013» της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης :
Για το αντικείμενο του Υποέργου 4 «Εργασίες πράσινου» η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε 20.161,29 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για το αντικείμενο του Υποέργου 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο» η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται σε 29.032,26€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Εννέα Χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα
Τριών Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτών (49.193,55€) πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 61.000,00€, ΦΠΑ 11.806,45€).
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
Βάση της κείμενης νομοθεσίας η δαπάνη υποχρεούται σε:







καταβολή ΦΠΑ,
κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),
κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016, εφόσον ενεργοποιηθεί,
κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (συνολικά 3,6 %).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται, επί του καθαρού ποσού, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υποδείγματα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
σε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ του ΙΤΕ για την ανάθεση σύμβασης για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»
στα πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο»
της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση
κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια
δικτύων και πληροφοριών»
Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνολικός προϋπολογισμός:
Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά (49.193,55€) πλέον ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 61.000,00€, ΦΠΑ 11.806,45€)
Ημερομηνία
Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Ονοματεπώνυμο
ή Επωνυμία εταιρείας
ΑΦΜ
Διεύθυνση

Τ.Κ.

Τηλέφωνα
Ηλεκτρονική δ/νση

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για την συμμετοχή μου στο Συνοπτικό
διαγωνισμό με αρ. Πρωτ.……./……….2018 που προκήρυξε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για
την ανάθεση σύμβασης προμήθειας στα πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7
«Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο».
Ο/Η αιτών/ούσα
Ημ/νία
Υπογραφή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
………………………..(Εκδότης)
ΠΡΟΣ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
……….(ημερομηνία)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………………..ΕΥΡΩ.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε
μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ ........ Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της με αρ πρωτ........ (αριθ. πρωτ Διακήρυξης-ημερομηνία
και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) για την υλοποίηση της «Προμήθειας και
εγκατάστασης φυτών και εξοπλισμού άρδευσης» και για κάθε αναβολή αυτού.
Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας
που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο
ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ……… ή μέχρι να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
………………………..(Εκδότης)
ΠΡΟΣ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
……….(ημερομηνία)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………..ΕΥΡΩ.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε
μέλους της Ένωσης) για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή
εκτέλεση των όρων της από……………..(ημερομηνία) σύμβασης «Προμήθειας και εγκατάστασης φυτών
και εξοπλισμού άρδευσης» του διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της
.................
Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ……… ή μέχρι να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.

18PROC003877541 2018-10-22
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
………………………..(Εκδότης)
Προς
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
……….(ημερομηνία)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………. ΕΥΡΩ.
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της της ........................ (πλήρη
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση. Σε περίπτωση ένωσης την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κάθε
μέλους της Ένωσης), για ποσό των …………….. (…………) ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την καλή λειτουργία των συμβατικών ειδών της από……………..(ημερομηνία) Σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης» του διαγωνισμού (αριθ. Πρωτ.
Διακήρυξης-ημερομηνία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) μεταξύ του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας και της .................,
2. Παραιτούμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των
άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................(σε περίπτωση Ένωσης , των…..) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας
και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ……… ή μέχρι να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»
στα πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο»
της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση
κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων
και πληροφοριών»
CPV: 77310000-6 “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου” και 43323000-3 –“Εξοπλισμός άρδευσης”

Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2018
Συνολικός προϋπολογισμός:
Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά (49.193,55€) πλέον ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 61.000,00€, ΦΠΑ 11.806,45€).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α

Υποχρεωτική
απαίτηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών
Α.1 Είδη φυτών προς προμήθεια και εγκατάσταση

α/α

1

Περιγραφή είδους
Δέντρα κατηγορίας Δ2, Ελιές
(Olea europaea), ύψους: 1,51,75m, περίμετρου κορμού: 46cm.
Μπάλα χώματος

Ποσότητα

12 τεμ.

ΝΑΙ

3 lt

ΝΑΙ

2

Δέντρα
κατηγορίας
Δ2,
Ποϊγκιανές
(Caesalpinia
gilliesii).

40 τεμ.

ΝΑΙ

3

Δέντρα
κατηγορίας
Δ3,
Κυπαρίσσια
Ορθόκλαδα
(Cupressus sempervirens f.),
ύψους: 1,75-2m.

35 τεμ.

ΝΑΙ

Απάντηση
προμηθευτή/
παραπομπή
όπου υπάρχει

18PROC003877541 2018-10-22
Μπάλα χώματος

4

Δέντρα
κατηγορίας
Δ3,
Μουριές (Morous spp), ύψους:
1,75-2m, περίμετρου κορμού:
10-12cm.
Μπάλα χώματος

5

6

Μπάλα χώματος

10 lt

Δέντρα
κατηγορίας
Δ4,
Κυπαρίσσια
Πλαγιόκλαδα
(Cupressus sempervirens f.),
ύψους: 2,5-3m.

Δέντρα κατηγορίας Δ5, Αριές
(Quetcus ilex), ύψους: 2-2,5m,
περίμετρου κορμού: 10-12cm.

Δέντρα
κατηγορίας
Δ5,
Χαρουπιές (Ceratonia silique),
ύψους: 2,5-3m, περίμετρου
κορμού: 20-25cm.
Μπάλα χώματος

9

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ1,
Αγγελική (Pittosporum spp.),
ύψους: 0,4-0,6m, αρ. κλάδων:
3.
Μπάλα χώματος

10

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ1,
Βιβούρνο εύοσμο (Vivurnum
odoratissimum), ύψους: 0,40,6m, αρ. κλάδων: 3.
Μπάλα χώματος

11

7 lt

1 τεμ.

Μπάλα χώματος

8

20 τεμ.

Δέντρα κατηγορίας Δ4, Ιτιά
κλαίουσα (Salix babylonica),
ύψους: 2-2,5m, περίμετρου
κορμού: 16-18cm.

Μπάλα χώματος

7

7 lt

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ1,
Πικροδάφνες
(Nerium
oleander), ύψους: 0,6-0,8m,
αρ. κλάδων: 3.

30 τεμ.

12 lt

10 τεμ.

25 lt

10

35 lt

140τεμ.

2 lt

550 τεμ.

2 lt

85 τεμ.

Σελίδα 55

ΝΑΙ
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Μπάλα χώματος

12

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ2,
Λαντάνες έρπουσες (Lantana
montevidensis), ύψους: 0,30,4m, αρ. κλάδων: 3.
Μπάλα χώματος

13

Θάμνοι κατηγορίας Θ2, Ροδιές
(Punica granatum), ύψους: 0,60,8m
Μπάλα χώματος

14

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ3,
Ελαίαγνοι ( Elaeagnus spp) ,
ύψους: 0,6-0,8m, αρ. κλάδων:
3.
Μπάλα χώματος

15

Θάμνοι
κατηγορίας
Θ3,
Τριανταφυλλιές (Rossa spp),
ύψους: >1m, αρ. κλάδων: 3.
Μπάλα χώματος

16

17

2 lt

30 τεμ.

2 lt

4 τεμ.

2 lt

90 τεμ.

8 lt

28 τεμ.

3 lt

Φυτά εσωτερικού χώρου
κατηγορίας Ε6, Δράκαινες
(Drakaena “Stegnieri”), ύψους:
1,5m

6 τεμ.

Ποώδη – πολυετή και ετήσια,
διετή, βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας
Π2,
Γκαζάνια
(Gazania x hybrid), ύψους:
0,3m

160 τεμ.

Μπάλα χώματος

0,8 lt

18

Προμήθεια τύρφης

25 m3

19

Προπαρασκευασμένος
χλοοτάπητας ΠΑΣΠΑΛΟΥΜ

880 m2

Στην προμήθεια των ως άνω περιγραφόμενων φυτών περιλαμβάνονται:

2.

(α) Το σύνολο των απαιτούμενων λάκκων κατά περίπτωση,
διαστάσεων σύμφωνα με τα περιγραφόμενα φυτά και σε κάθε
περίπτωση όχι μικρότερων από 0,50x0,5x0,5m. Η εργασία
διάνοιξης θα γίνει με εσκαπτικό μηχάνημα.
(β) Η υποστύλωση δέντρων και λοιπών φυτών με τους απαραίτητους
κατά περίπτωση πασσάλους.

Σελίδα 56

ΝΑΙ
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(γ)

Η εγκατάσταση του προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
ΠΑΣΠΑΛΟΥΜ. Για την εγκατάστασή του αρχικά θα γίνει
κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές
απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. Στη συνέχεια
θα διαστρωθεί ομοιόμορφα εμπλουτισμένη τύρφη, περλίτης
και χούμος, που θα ενσωματωθούν ομοιόμορφα στο έδαφος με
σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12cm. Έπειτα, θα γίνει η
τελική διαμόρφωση με χρήση ραμμάτων και τσουγκράνων,
ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. Ακολουθεί η
απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα και η
τοποθέτηση του έτοιμου χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται επίσης
η αρχική άρδευση καθώς και οι μετέπειτα καθημερινές
αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα
συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων
που τυχόν θα φυτρώσουν και η επανασπορά χλοοτάπητα σε
όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές, η
λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με
ιχνοστοιχεία και η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών
που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Α.2 Εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση φυτών

1.

Πριν από τις φυτεύσεις θα προηγηθεί αποκομιδή των όποιων
πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ),
αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση
των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του
εδάφους για την φύτευση φυτών ή την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

ΝΑΙ

2.

Το φυτικό υλικό που θα προσκομισθεί θα πρέπει να προέρχεται από
φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
1564/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Να είναι αρίστης ποιότητας
και εμφάνισης με υγιές και πλούσιο ριζικό σύστημα.

ΝΑΙ

3.

Όσα φυτά προβλέπονται με μπάλα χώματος θα είναι ανεπτυγμένα μέσα
σε φυτοδοχεία ή σακίδια πλαστικά ή πολυαιθυλενίου ή γλάστρες. Το
υπόθεμα θα αποτελείται από ίσα μέρη κηπόχωμα, άμμο, ζωική κόπρο ή
φυτική κομπόστα και τύρφη.

ΝΑΙ

4.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση αν του ζητηθεί, να υποδείξει στην
υπηρεσία το φυτώριο, από το οποίο θα προέρχεται το φυτικό υλικό,
ώστε μη χαθεί χρόνος για λεπτομερή έλεγχο των φυτών επί τόπου του
έργου.

ΝΑΙ

5.

Όλα τα είδη φυτών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα πρέπει να
είναι σε άριστη υγιεινή κατάσταση και απαλλαγμένα από ζιζάνια.

ΝΑΙ

6.

Οι θάμνοι και τα δέντρα θα είναι ανεπτυγμένα, με μπάλες χώματος από
3 λίτρα έως 35 λίτρα, έως 4 μ από τη μπάλα και με περίμετρο κορμού
Φ10-12, 12-14, 14-16 μέχρι και 18 -20, 20-25 για τα δέντρα και ύψους
μεγαλύτερου του 1,20μ για τους θάμνους.

ΝΑΙ

7.

Οι πάσσαλοι, όπου απαιτείται, πρέπει να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί,
τουλάχιστον 4 μέτρα, ισοπαχείς διαμέτρου 4-5 εκ., πελεκητοί στο κάτω

ΝΑΙ
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άκρο και βαπτισμένοι σε κατράμι ή πίσσα στο πελεκητό άκρο που
μπαίνει στη γη. Η εργασία της Υποστύλωσης περιλαμβάνει την έμπηξη
πασσάλου στο έδαφος ώστε να είναι σταθερός και την πρόσδεση του
φυτού σε τρόπο που να μη κινείται ο κορμός του δενδρυλλίου από τον
αέρα, ούτε να τραυματίζεται στον πάσσαλο ή από τα υλικά προσδέσεως.

8.

Η προμήθεια καλλωπιστικών δέντρων, φυτών, θάμνων κλπ
περιλαμβάνει τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή τους, τις
πλάγιες μεταφορές, τυχόν απώλειες κατά την μεταφορά, την
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δέντρων,
φυτών, θάμνων κλπ σε αρίστη κατάσταση.

ΝΑΙ

Άνοιγμα λάκκων – Φύτευση:
α) Διαμόρφωση των λάκκων φύτευσης διαστάσεων 0,70*0,70*0,70 για
τα δέντρα και 0,50*0,50*0,50 για τους θάμνους, με χρήση σκαπτικού
μηχανήματος.
β) Εναπόθεση τύρφης ύψους 7 cm σε κάθε λάκκο φύτευσης για τη
βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.
9.

γ) Μεταφορά και ενσωμάτωση στο λάκκο φύτευσης 100 γρ. λιπάσματος
της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας π.χ 12-12-17, η μεταφορά του
φυτού στο λάκκο φύτευσης την εξαγωγή από το σακίδιο ή φυτοδοχείο,
η φύτευση, την άρδευση και τέλος την συγκέντρωση και απομάκρυνση
του άχρηστου υλικού (σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι
κ.λ.π.).

ΝΑΙ

δ) Πασσάλωση των δένδρων και φυτών για την στερέωσή των.

10.

Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελεγχθούν από την υπηρεσία πριν από την
φύτευση κάθε φυτού, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται μόνο
παρουσία της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος
υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσα φυτά φυτεύτηκαν, να
επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικαταστήσει όσα
φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς καμιά επιπλέον
αποζημίωση έστω κι αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες
και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ορθές.

ΝΑΙ

11.

Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σημεία ακριβώς που θα ορισθούν
από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το σχέδιο Ε1, σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στην παρούσα Περιγραφή.

ΝΑΙ

12.

Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, στην τεχνική προσφορά τους να περιγράψουν τη
διαδικασία απομάκρυνσης και διάθεσης όλων των αποβλήτων
(επικίνδυνων και στερεών αποβλήτων προϊόντων κλαδέματος) που θα
παραχθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και να προσκομίσουν όλες
τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις για την
ορθή και νόμιμη εκτέλεση της διαδικασίας συλλογής, διάθεσης ή
επεξεργασίας.

ΝΑΙ, ΝΑ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Α.3 Συντήρηση των φυτών για χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα περιλαμβάνει:
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Σχηματισμό της λεκάνης άρδευσης των φυτών. Κάθε σχηματισμός
1. περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του
φυτού και τη δημιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού.

ΝΑΙ

Το σχήμα κόμης. Ανάλογα με το είδος του φυτού την ηλικία και την
2. ανάπτυξη θα γίνεται το κλάδεμα του φυτού με την καθοδήγηση της
Υπηρεσίας και γεωπόνου.

ΝΑΙ

Την καταπολέμηση των ασθενειών. Προληπτικά ή θεραπευτικά όταν
εμφανισθεί ασθένεια, με εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα σκευάσματα και
3.
γενικά λούσιμο του φυτού, αφού προηγούμενα ληφθούν όλα τα
προστατευτικά μέτρα.

ΝΑΙ

4. Την παρακολούθηση της υγιούς ανάπτυξης των φυτών

ΝΑΙ

Την άρδευση των
5. αυτοματοποιημένο

φυτών

με

επίγειο

σύστημα

άρδευσης

ΝΑΙ

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα:
- Την απαιτούμενη φυτοπροστασία με ψεκαστικό μηχάνημα
6.

- Το κούρεμα του χλοοτάπητα

ΝΑΙ

- Την παρακολούθηση του αρδευτικού συστήματος.

Β. Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού αρδευτικού δικτύου
Β.1 Για τον χώρο του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ:

1.

Την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών PE χωρητικότητας 5.000lt η
κάθε μια, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ.2.

ΝΑΙ

2.

Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων
5x3x0,2m, για την τοποθέτηση των παραπάνω δεξαμενών, σύμφωνα με
το σχέδιο Δ.2., τεμ. 1.

ΝΑΙ

3.

Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων
1,50x1,50x0,20m, για την τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος
άρδευσης προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2. , τεμ. 1.

ΝΑΙ

4.

Την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, στηριγμένο στην παραπάνω
βάση του πιεστικού συγκ/τος άρδευσης, σύμφωνα με τα σχέδια Δ.2 και
Δ.3., τεμ.1.

ΝΑΙ

5.

Όλες τις εργασίες σύνδεσης του πιεστικού συγκροτήματος προμήθειας
ΙΤΕ με τις δεξαμενές PE και τον συλλέκτη διανομής, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.2, Λεπτομέρεια A. Ενδεικτική οριζόντια απόσταση δικτύων 6m.
Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται ο συλλέκτης, τα όργανα
ελέγχου, οι βάνες διακοπής, οι σωληνώσεις αναρρόφησης και
κατάθλιψης, σύμφωνα με τη Λεπτομέρεια Α

ΝΑΙ
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6.

Την σύνδεση του φίλτρου άρδευσης, προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.2, Λεπτομέρεια Α.

ΝΑΙ

7.

Την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα χώρου
άρδευσης Γ1.Π τύπου Pillar, σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα
του σχεδίου Δ.2., τεμ.1.

ΝΑΙ

8.

Την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ5x6 για την τροφοδοσία
του Γ1.Π και τη σύνδεσή του στον Γενικό Πίνακα του κτηρίου. Στην
προμήθεια να προβλεφθεί επιπλέον σωλήνα τύπου Κουβίδης ή
ισοδύναμη, διατομής Φ50 6atu για την προστασία της καλωδίωσης,
σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2. Ενδεικτικό μήκος καλωδίου 140m.

ΝΑΙ

9.

Την προμήθεια και εγκατάσταση προβολέα LED 170Watt,
συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2.,
σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 1.

ΝΑΙ

10.

Την προμήθεια και εγκατάσταση διαδικτυακού προγραμματιστή
άρδευσης, τεμ. 1.

ΝΑΙ

11.

Την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροβανών 1 1/4", σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.2, τεμ. 4.

ΝΑΙ

12.

Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu
διατομής Φ32, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, μήκους 170m.

ΝΑΙ

13.

Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu
διατομής Φ40, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, μήκους 470m.

ΝΑΙ

14.

Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης άρδευσης PE 6atu
διατομής Φ50, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, μήκους 400m.

ΝΑΙ

15.

Την προμήθεια και εγκατάσταση σταλακτηφόρου σωλήνα PE Φ20 με
αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια
τοποθέτηση και με αποστάσεις σταλακτών 40cm, σύμφωνα με το σχέδιο
Δ.2. Μήκος 1.200m

ΝΑΙ

16.

Την προμήθεια και εγκατάσταση αυτορυθμιζόμενων σταλακτών,
σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 1200.

ΝΑΙ

17.

Την προμήθεια και τοποθέτηση εκτοξευτήρων αυτοανυψούμενους,
γραναζωτούς για γκαζόν, ακτίνας ενεργείας 5-9m, με σώμα ανύψωσης
10cm, πλαστικό, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 25.

ΝΑΙ

18.

Την προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικών φρεατίων 30x30, σύμφωνα
με το σχέδιο Δ.2, τεμ. 5.

ΝΑΙ

19.

Την προμήθεια και εγκατάσταση βανών ελέγχου, σύμφωνα με το σχέδιο
Δ.2, τεμ. 10.

ΝΑΙ

20.

Την προμήθεια και εγκατάσταση παλμικού υδρόμετρου, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.2, Λεπτομέρεια Α, τεμ. 1.

ΝΑΙ

Β.2 Για τον χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ:
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Την προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών PE χωρητικότητας 5.000lt η
1. κάθε μια, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1, τεμ.2.

ΝΑΙ

Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων
2. 5x3x0,2m, για την τοποθέτηση των παραπάνω δεξαμενών, σύμφωνα με
το σχέδιο Δ.1, τεμ. 1.

ΝΑΙ

Την κατασκευή βάσης από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων
3. 1,50x1,50x0,20m, για την τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος
ύδρευσης προμήθειας ΙΤΕ, σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1, τεμ. 1.

ΝΑΙ

Την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου, στηριγμένο στην παραπάνω
βάση του πιεστικού συγκ/τος ύδρευσης, σύμφωνα με τα σχέδια Δ.1 και
4. Δ.3., τεμ.1.

ΝΑΙ

Όλες τις εργασίες σύνδεσης του πιεστικού συγκροτήματος προμήθειας
ΙΤΕ με τις δεξαμενές PE και τον συλλέκτη διανομής, σύμφωνα με το
σχέδιο Δ.1, Λεπτομέρεια Γ. Ενδεικτική οριζόντια απόσταση δικτύων 6m.
Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται ο συλλέκτης, τα όργανα
ελέγχου, οι βάνες διακοπής, οι σωληνώσεις αναρρόφησης και
κατάθλιψης, σύμφωνα με τη Λεπτομέρεια Γ.

ΝΑΙ

Την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα χώρου
6. γεώτρησης Γ2.Π τύπου Pillar, σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα
του σχεδίου Δ.1., τεμ.1.

ΝΑΙ

Την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ5x16 για την τροφοδοσία
του Γ2.Π και τη σύνδεσή του στον Γενικό Πίνακα του κτηρίου. Στην
7. προμήθεια να προβλεφθεί επιπλέον σωλήνα τύπου Κουβίδης ή
ισοδύναμη, διατομής Φ63 6atu για την προστασία της καλωδίωσης,
σύμφωνα με το σχέδιο Δ.1. Ενδεικτικό μήκος καλωδίου 20m.

ΝΑΙ

Την προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνωσης PE 16atu διατομής Φ63,
8. επιφανειακής όδευσης σύμφωνα με τα σχέδια Δ.2 και Δ.1, μήκους
1.100m.

ΝΑΙ

5.

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

2.

Πλαστικός σωλήνας PE εξωτερικής διαμέτρου 63 mm, πάχους 2 mm,
ανθεκτικός σε εσωτερική πίεση 16 atu, ποιότητας τύπου σωλήνας PE 63,
συγκροτούμενος από επί μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και
εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα. Περιλαμβάνεται η εκσκαφή του
χάνδακα, με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, σε
έδαφος γαιώδες, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την
κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και
θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" καθώς και η μετά την
τοποθέτηση του σωλήνα επίχωση του χάνδακα με τα προϊόντα
εκσκαφής του, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση
μηχανικών μέσων (διάστρωση των προϊόντων, ελαφρά συμπύκνωση με
διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών
και διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας).

ΝΑΙ

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο διατομής Φ16 έως Φ50, υψηλής
πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 122012, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN8072 (SF =

ΝΑΙ

Σελίδα 61

18PROC003877541 2018-10-22
συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως
εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η
προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι
συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

3.

Φρεάτια με βάνα ελέγχου δικτύου, από PVC διαστάσεων 30Χ30 με το
αντίστοιχο ειδικό κάλυμμα (πλαστικό καπάκι). Ητοι υλικά επί τόπου του
έργου και εργασία εκσκαφής, σκάμματος, τοποθέτησης, στερέωσης και
επίχωσης.

ΝΑΙ

4.

Καλώδια ΝΥΥ 5Χ16 σε σωλήνα PE 6 Atu Φ63 πλήρως τοποθετημένα με
την προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα κλπ)
επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρης εγκατάσταση παραδοτέα σε κανονική λειτουργία.

ΝΑΙ

5.

Καλώδια ΝΥΥ 5Χ6 πλήρως τοποθετημένα με την προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών
(κολλάρα,
κοχλίες,
μούφες, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα κλπ) επί τόπου και
εργασία τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα
κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση
παραδοτέα σε κανονική λειτουργία.

ΝΑΙ

6.

Προβολέας Led 170W συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης (~ 5m)
ΝΥΥ 3Χ1.5mm2 για το φωτισμό του πιεστικού συγκροτήματος και του
αντίστοιχου Pillar στο χώρο του Α’ Ανατολικού Συγκροτήματος ΙΤΕ
(ENISA).Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο με βαθμό στεγανότητας IP65,κατασκευασμένος από αλουμίνιο.

ΝΑΙ

7.

Pillar Γεώτρησης: Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand ή
ισοδυνάμου από χαλυβδοέλασμα με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές
εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες,
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, πλάκες στήριξης, ράγες
στήριξης μηχανισμών, στεγανός προστασίας IP 65 και λοιπά μικροϋλικά
καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό
χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος.
Δηλαδή προμήθεια και
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των
οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση
επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για
τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνονται ο Αυτόματος
Διακόπτης Εισόδου 50Α, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες ,το πολυόργανο
μέτρησης (Kwh), καθώς και το σύνολο των αναχωρήσεων όπως αυτές
περιγράφονται στο σχέδιο, πλήρως συνδεδεμένος, καθώς και οι δοκιμές
και ότι άλλο χρειάζεται για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ

8.

Pillar Άρδευσης: Ηλεκτρικός πίνακας ενδεικτικού τύπου Legrand ή
ισοδυνάμου από χαλυβδοέλασμα με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις
εσωτερικής συνδεσμολογίας, πλάκες στήριξης, ράγες στήριξης
μηχανισμών, στεγανός προστασίας IP 65 και λοιπά μικροϋλικά καθώς
και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα,
στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος. Δηλαδή
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων,

ΝΑΙ
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διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων
και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία. Περιλαμβάνονται ο Αυτόματος Διακόπτης
Εισόδου 40Α, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες ,το πολυόργανο μέτρησης (Kwh),
καθώς και το σύνολο των αναχωρήσεων όπως αυτές περιγράφονται στο
σχέδιο, πλήρως συνδεδεμένος, καθώς και οι δοκιμές και ότι άλλο
χρειάζεται για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

9.

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι,
ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης,
καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και μνήμη ρύθμισης τομέα.
Σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Περιλαμβάνεται η
προμήθεια των εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα
ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε
κανονική λειτουργία.

ΝΑΙ

10.

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομαστικής
διαμέτρου 1 ¼,″ ονομαστικής πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από
0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V/AC και
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια
των βανών και των μικροϋλικών, η μεταφορά επί τόπου και η εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.

ΝΑΙ

11.

Σταλάκτες επικαθήμενοι, αυτορυθμιζόμενοι, αυτοκαθαριζόμενοι,
επισκέψιμοι, για πίεση
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης,
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

ΝΑΙ

12.

Διαδικτυακός προγραμματιστής άρδευσης, με οθόνη αφής (για
ρυθμίσεις offline) και δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο (WiFi), συνδεδεμένο με παλμικό υδρόμετρο και αισθητήρα βροχής για τον
έλεγχο των αρδεύσεων. Ο προγραμματιστής θα έχει την δυνατότητα
παρακολούθησης και ρύθμισής του από οπουδήποτε, μέσω Η/Υ ή άλλης
συσκευής και θα μπορεί να λαμβάνει μέσω διαδικτύου πληροφορίες για
τις προβλεπόμενες ή τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και να
προσαρμόζει τον προγραμματισμό με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του
προγραμματιστή, του αισθητήρα βροχής, του παλμικού υδρόμετρου, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματά τους, καθώς και η εργασία σύνδεσης
τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ.
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

ΝΑΙ

ΙΙΙ . ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Γενική και πλήρης συμμόρφωση με όλους τους όρους της διακήρυξης

ΝΑΙ

2.

Όλα τα προσφερόμενα συστήματα/είδη θα παραδίδονται πλήρη. Η
σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και
έλεγχο καλής λειτουργίας.

ΝΑΙ
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3.

Τα έξοδα
 μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του έργου
 μετακίνησης και διαμονής του/των τεχνικού/κών
 εγκατάστασης
 ελέγχου καλής λειτουργίας
 προβλεπόμενης συντήρησης
βαρύνουν τον προμηθευτή

ΝΑΙ

4.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια

ΝΑΙ

5.

Χρόνος παράδοσης : 60 ημέρες

ΝΑΙ

Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημ/νία
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΘΕΜΑ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»
στα πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο»
της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου
στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και
πληροφοριών»
CPV: 77310000-6 “Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου” και 43323000-3 –“Εξοπλισμός άρδευσης”
Αρ. Διακήρυξης : ……/……...2018
Συνολικός προϋπολογισμός:
Σαράντα Εννέα Χιλιάδες Εκατόν Ενενήντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά (49.193,55€) πλέον ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 61.000,00€, ΦΠΑ 11.806,45€)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο
ή Επωνυμία εταιρείας
ΑΦΜ
Διεύθυνση

Τ.Κ.

Τηλέφωνα
Ηλεκτρονική δ/νση

α/α

Περιγραφή

Συνολική Τιμή

Α.

Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών

Β.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού αρδευτικού δικτύου
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
………………………………………………………….………………………………………………………..…Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Η παρούσα προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημ/νία

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
Στο Ηράκλειο, σήμερα, την …………../2018, μεταξύ των
αφ΄ ενός
του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών
Ηρακλείου Κρήτης ΑΦΜ 090101655 και Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του …………….., (που θα καλείται στο εξής και χάριν συντομίας « ΙΤΕ»)
και αφ ετέρου
Τ……………………. που εδρεύει στη ………………………..με Α.Φ.Μ. ……………και ΔΟΥ ……………….και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ………………., …………….. ιδιότητα) (η οποία στο εξής θα καλείται «Προμηθεύτρια Εταιρία»)
Οι οποίοι εφεξής αναφέρονται συνολικά ως τα «ΜΕΡΗ»
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν
1. τις διατάξεις του N. 4412/2016,
2. την υπ αριθ. Πρακτικού …………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή του
διαγωνισμού,
2. τη με αριθ. Πρωτ …………………., ΑΔΑΜ………….. διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια ………………,
4. την από ……………….προσφορά της εταιρείας……………………..,
6. την υπ αριθ. …………….απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με
την οποία, έπειτα από εισήγηση της αρμοδίας Επιτροπής Αξιολόγησης, κατακυρώθηκε η προμήθεια
στ………………………………………..………,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης
στα πλαίσια των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό δίκτυο».
Αναλυτικότερα η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει τις εργασίες φύτευσης πρασίνου στον περιβάλλοντα
χώρο του α’ κτηρίου του ανατολικού συγκροτήματος του ΙΤΕ, καθώς και τις εργασίες για την δημιουργία
δικτύου άρδευσης των παραπάνω φυτεύσεων και της σύνδεσής του στην υφιστάμενη υδρογεώτρηση στο
βορειοδυτικό τμήμα του campus του ΙΤΕ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης
(Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και Τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας), το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας.
Μετάθεση χρονοδιαγράμματος
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από την προμηθεύτρια εταιρεία και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισμός , η προμηθεύτρια εταιρεία
κηρύσσεται έκπτωτη.
ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. Η παράδοση γίνεται
με ευθύνη της προμηθεύτριας παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής. Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα
εγκατασταθούν σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια
επιτροπή παραλαβής.
Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ για την ακριβή ημερομηνία και
ώρα παράδοσης των υλικών και για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ο χώρος εγκατάστασής τους
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.
Προσωρινή παραλαβή
Η Προμηθεύτρια εταιρεία παραδίδει το αντικείμενο της προμήθειας το οποίο αφού ελεγχθεί ποσοτικά
παραλαμβάνεται από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής
του εξοπλισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους της διακήρυξης
ή της προσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί
στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το ελάττωμα ή παράλειψη εντός είκοσι (20) ημερών.
Τα υλικά και οι εργασίες που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα της προμηθεύτριας εταιρείας ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου της προμήθειας , με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να
εγκριθεί αντικατάστασή του με άλλον, που να είναι σύμφωνος με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία δέκα(10) ημερών.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε
προμηθεύτρια θεωρείται ως εκπρόθεσμη και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν η
προμηθεύτρια δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Η προμηθεύτρια δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή γίνεται εντός μηνός μετά την προσωρινή παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών,
εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης και της
προσφοράς.
Αν η παραλαβή των υλικών και των εργασιών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, συμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016. Ανεξάρτητα από την, κατά τα
ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι
από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου του ΙΤΕ. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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Παραλαβή εγγυημένης λειτουργίας
Για την εγγυημένη λειτουργία των υλικών καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της εγγύησης λειτουργίας του η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης της
προμηθεύτριας. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση της προμηθεύτριας στις απαιτήσεις
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, της προμηθεύτριας , το συλλογικό όργανο
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης της προμηθεύτριας προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση της προμηθεύτριας.
ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.Η προμηθεύτρια εταιρεία εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά). Η προμηθεύτρια
εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι όλα τα υλικά θα είναι κατά την παράδοσής του καινούργια.
Για χρονικό διάστημα ……………. (…………….) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών και
εργασιών , που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», η προμηθεύτρια εγγυάται
ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ΙΤΕ. Η προμηθεύτρια
εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνη για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά της έξοδα
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση αχρηστίας
μέρους ή του συνόλου των υλικών, σε αντικατάσταση αυτού χωρίς επιβάρυνση του ΙΤΕ. Αν ελαττώματα
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου
της σύμβασης, η προμηθεύτρια προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το
επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του ΙΤΕ.
2.Η Προμηθεύτρια εταιρεία δεσμεύεται ότι: α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΑΡΘΡΟ 5

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συνολική αξία της παραπάνω προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των ……………. (…………….)
πλέον ΦΠΑ 24% (τιμή με ΦΠΑ € …………….).
Την προμηθεύτρια βαρύνουν οι φόροι, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε μορφής έξοδα ή δαπάνες
προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και εντός
εξήντα (60) ημερών από την έκδοση και αποστολή στο ΙΤΕ του τιμολογίου.
Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει η προμηθεύτρια εταιρεία θα διενεργηθεί από το ΙΤΕ
παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον ν. 4172/2013. Το ΙΤΕ θα εκδώσει ειδική
προς τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στην προμηθεύτρια.
Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται α)κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, β) κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου - Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, εφόσον ενεργοποιηθεί, γ) κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το ν.4412/2016.Τα ανωτέρω ποσοστά υπάγονται σε χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (3, 6%).
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η Προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ'
αριθμ ……………………………………………………… Εγγυητική επιστολή της ………………………………………………….
ποσού …….ευρώ (…..€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της προμήθειας μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ ΙΤΕ σε περίπτωση παράβασης κάποιου
όρου της παρούσας ή της προσφοράς της προμηθεύτριας
2.

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησής τους
(περίοδος εγγύησης), η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται, κατά την καταβολή του τιμήματος, να
καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των ……………..ευρώ (…….€) που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.) και με χρόνο ισχύος
μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η προμηθεύτρια δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του ΙΤΕ.
ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η προμηθεύτρια φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στο ΙΤΕ
σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενη
σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να λαμβάνει
κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνη
για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του ΙΤΕ, του προσωπικού του ή τρίτων
και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από την προμηθεύτρια εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτής
ή σε ελάττωμα του αντικειμένου της σύμβασης. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί
ασφαλισμένο το προσωπικό της στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης του Έργο
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης και υπαίτιας παροχής των
υπηρεσιών της προμηθεύτριας μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης επιβάλλονται στην προμηθεύτρια
εταιρεία κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 218 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η προμηθεύτρια διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων και των εξαρτημάτων τους μέχρι την
ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ, ελεύθερη από κάθε
βάρος και δικαίωμα τρίτου.
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Η προμηθεύτρια φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στο ΙΤΕ
σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενη
σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά
την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ.
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον
απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που
πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης
της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν,
κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή
την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών
πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης
νόμου που επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.
Το ΙΤΕ δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασής τους και την εκάστοτε εν ισχύ
‘Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’ (www.forth.gr, όπου βλ. και στοιχεία επικοινωνίας με
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo@admin.forth.gr) σε συμφωνία με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία, και η προμηθεύτρια δηλώνει και
αναγνωρίζει με το παρόν ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους
και Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και συναινεί στα ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 13 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η προμηθεύτρια είναι ενήμερη για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία της παρούσης
σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και την
έκταση που οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν.
ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η προμηθεύτρια, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το ΙΤΕ τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΙΤΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος της προμηθεύτριας. Σε περίπτωση που η
Προμηθεύτρια εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει
τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟ 15 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ
Το ΙΤΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) η προμηθεύτρια κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην προμηθεύτρια λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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δ) ο Ανάδοχος δεν τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και την νομοθεσία περί ασφάλειας των
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
ε)Η προμηθεύτρια εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ΙΤΕ.
στ) Η προμηθεύτρια πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην προμηθεύτρια της εκ μέρους του
ΙΤΕ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση το ΙΤΕ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις
περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΤΕ γνωστοποιήσει εγγράφως προς την προμηθεύτρια ότι θεωρεί την παράβαση
θεραπευθείσα.
Η προμηθεύτρια εταιρεία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του ΙΤΕ , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτη όταν:
1. το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Η προμηθεύτρια εταιρεία καλείται υποχρεωτικά σε παροχή εξηγήσεων και επιβάλλεται σε αυτήν ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Με την μετά από καταγγελία του ΙΤΕ ή την έκπτωση της προμηθεύτριας εταιρεία λύση της Σύμβασης, η
προμηθεύτρια υποχρεούται μετά από αίτηση του ΙΤΕ:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το ΙΤΕ, όποιο προϊόν ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει
στην κατοχή της ή έχει εκτελέσει καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά
ή μη) και να μεριμνήσει όπως και οι συνεργάτες της πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στο ΙΤΕ κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά ή εργασίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή της ή έχει εκτελέσει, εγγυώμενη ότι και συνεργάτες της θα πράξουν το
ίδιο.
Το ΙΤΕ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς την
προμηθεύτρια μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Το ΙΤΕ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την προμηθεύτρια αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη
μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου
που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο
σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
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H παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από δύο
αντίτυπα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221065
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου
Κρήτης, 71013
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Χαρκουτσάκης
- Τηλέφωνο: +302810 391570, -77
- Ηλ. ταχυδρομείο: xarkoutsakis@admin.forth.gr , stella@admin.forth.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.forth.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση φυτών και εξοπλισμού άρδευσης»

στο πλαίσιο των Υποέργων Νο 4 «Εργασίες πρασίνου» και Νο 7 «Εξωτερικό αρδευτικό
δίκτυο» της Πράξης: «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για
την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών»] [CPV: 77310000-6 “Φύτευση και συντήρηση
χώρων πρασίνου” και 43323000-3 –“Εξοπλισμός άρδευσης”]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ έγκρισης 18REQ003819818]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: ΚΔ 2018 ΣΥΝ 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
1
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

3
4

ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

75

18PROC003877541 2018-10-22
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

5

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
 δωροδοκία8,9·
 απάτη10·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι
6

7

8
9

10

11

12

13

14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ.
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……]

15
16
17
18

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): 22
[……][……][……]

20

21

22

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις24 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα 26;
[.......................]
23

24

25
26

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
[….................]

27
28
29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής30; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

30

Απάντηση
[…]

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

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 31:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:

31

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς32, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς33:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας34 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

32

33

34

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[....……]

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει
τα τρία έτη.
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται35, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν36.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

35
36

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ - ΣΧΕΔΙΑ
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