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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  

« ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

CPV: 50720000 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                           

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

Παροχή Υπηρεσιών  Συντήρησης 

των Λεβήτων-Καυστήρων των 

Εγκαταστάσεων  του  Oλυμπιακού 

Αθλητικού Κέντρου Αθηνών  

   

 Μαρούσι,  12-05-2016 

Αρ.Πρωτ.:  6/2867 

Αρ.    Διακ.:  234 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 240.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α': ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Επιλογής 

Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των Λεβήτων-Καυστήρων των 

Εγκαταστάσεων του  Oλυμπιακού  Αθλητικού Κέντρου Αθηνών  «Σπύρος Λούης»  

 

         Άρθρο 1: Προκήρυξη 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος 

Λούης»   ΚΗΦIΣΙΑΣ 37-  15123 ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημ./Μην./Έτος/Ώρα 

                              05 /07/2017  , 14:30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημ./Μην./Έτος/Ώρα 

    11/ 07/2017, 11:30 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος 

Λούης»  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Εικοσιτέσσερις  (24) μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

240.000,00€ 

Ημερομηνία Αποστολής περίληψης 

Διακήρυξης στην επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ)  

Ημερομηνία Δημοσίευσης 

περίληψης Διακήρυξης στον 

ημερήσιο Ελληνικό Τύπο  

Ημερομηνία Δημοσίευσης 

περίληψης Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων 

 

    19   -  05   -2017 

 

 29  -  05    -2017 

 

29   - 05   -2017 

 

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο 

Αθηνών «Σπύρος Λούης» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής , Λ. Κηφισίας 37 και 

εκπροσωπείται νόμιμα , έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :  

1.1 Τα  άρθρα 12-21 του ιδρυτικού Νόμου 1646/86, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τους ν. 2432/1996, 3263/2004, 3342/2005 και 4049/2012. 

1.2 Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ 19 Α΄1-2-1995). 

1.3 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α΄/7-11-1995) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4 Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης  Ιουνίου 1989 (L 395), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007(L335), εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπερνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις το κοινοτικό όριο. 

1.5 Του Ν. 3310/2005(Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας  και την αποτροπή και 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005(α΄279). 

1.6 Του ΠΔ 151/1998( ΦΕΚ 116/τ. Α /1998)  « Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής 

πληρωμής των δαπανών του δημοσίου». 

1.7  Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/13(ΦΕΚ 254
 
Α/21-11-2013). 

1.8  Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801(ΦΕΚ 163
 
Α/4-9-2009) « Πληρωμή δαπάνης 

δημοσίευσης ». 

1.9 Του ΠΔ 113/2010( ΦΕΚ 194/τ. Α/22-11-2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

1.10   Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ. Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 

του Ν.4038/2012( ΦΕΚ14/τ.Α/2012) « Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων». 

1.11  Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) « Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού με το 
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Ν.4205/13(αριθμ.9 παρ.4β) 

1.12  Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες 

διατάξεις»,  (αριθμ. 9παρ. 4β). 

1.13 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),όπως ισχύει σήμερα. 

        1.15 Του Ν.4403/16 (ΦΕΚ 125 ΑΛ/7/7/2016) 

 
 

 2. Τις Αποφάσεις 

 

2.1. Την  ΚΥΑ  998/88 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.- Σπύρος Λούης 

(ΦΕΚ Β 37/28.1.1988). 

2.2. Την υπ΄αριθμ.35130/739/2010( ΦΕΚ 1291/τ.Β/11-8-2010) Υπουργική Απόφαση « 

Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση 

έργων». 

2.3. Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/β/21-10-2013) « Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

2.4.  Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4/3/2914(ΑΔΑ ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα                « 

Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

2.5.   Την     24
η
/30-03-2016    

 
Συνεδρίαση του ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α

 
 με κοινοποίηση    08/ 04  

/2016  για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 2.6   Την  41
η
/
 
07-11-2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α. και  κοινοποίηση  με το υπ΄ αριθμ. 

1/6516/10-11-2016 απόσπασμα πρακτικού,  όπου αποφασίστηκε η ματαίωση και η 

επανάληψη της διενέργειας  του διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

τη συντήρηση των Λεβητοστασίων του Ο.Α.Κ.Α. 

 

 

 

3. Τα έγγραφα 

3.1. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό 16REQ004777843  /2016-07-14.             
 

 

  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή Αναδόχου για την 

συντήρηση των Λεβητοστασίων  στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» 

συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα  χιλιάδων  ευρώ (€ 240.000,00), χωρίς Φ.Π.Α 

και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης.  
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί 

Προμηθειών» και «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών» καθώς και τους Γενικούς και 

Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή του έργου, που επισυνάπτονται στην παρούσα 

Διακήρυξη και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Ν.4412/2016.  

 

 

Άρθρο 2:  Κριτήρια ανάθεσης 

2.1 Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  προσφορά με βάση την 

τιμή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

2.2 Τα κριτήρια περιγράφονται αναλυτικά στα παρακάτω άρθρα της Διακήρυξης αυτής. 

Άρθρο 3: Δημοπρατούσα Αρχή και Αποφαινόμενα Όργανα 

3.1 Δημοπρατούσα και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος 

Λούης» (ΟΑΚΑ)  κωδ.NUTS EL301 

3.2 Αποφαινόμενα όργανα είναι τα εκ των διατάξεων του Ν.4412/2016 οριζόμενα. 

 

ΜΕΡΟΣ Β': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 4: Αντικείμενο των Υπηρεσιών του Αναδόχου  

4.1 Η υπηρεσία αφορά στη διετή συντήρηση των Λεβητοστασίων  των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α .  

4.2 Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου περιγράφεται αναλυτικά στο  Παράρτημα Α : 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και στους πίνακες και τα σχέδια που επισυνάπτονται . 

4.3 Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παροχή νέων 

υπηρεσιών, που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές, που θα 

ανατεθούν με τον παρόντα διαγωνισμό, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4.4. Ο  ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και 

ασφάλειας εργαζομένων κ.λπ. Σε περίπτωση δε , που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα 

καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

4.4.1.Υποχρεούται να συνεργάζεται με το Ο.Α.Κ.Α. και να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις  

της εσωτερικής νομοθεσίας και με το σχεδιασμό και με τις διαδικασίες της Υπηρεσίας που του 

κοινοποιούνται, όπως αυτές εκάστοτε θα ισχύουν. 

4.4.2. Υποχρεούται να παρέχει το κατάλληλο προσωπικό συντήρησης για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης. 

4.4.3. Κατάλληλο εξοπλισμό ως απαιτείται για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών. 

4.4.4.Υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας σε περίπτωση σοβαρού 

ζητήματος, συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος 

(φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.).  
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4.4.5.Υποχρεούται να προσέχει, να εντοπίζει και να αναφέρει τυχόν φθορές, ζημιές και δυσλειτουργίες 

των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.  

4.4.6.Εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία 

προς τούτο μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που χρησιμοποιεί.  

4.4.7.Επειδή οι εγκαταστάσεις θα έχει επισκέπτες, προσωπικό, συντηρητές και χρήστες, υποχρεούται 

να τηρεί τις προδιαγραφές λειτουργίας του καθώς και τους κανόνες της Υπηρεσίας ώστε να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης ή παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών ή πρόκλησης τέτοιου 

κινδύνου. 

4.4.8.Υποχρεούται να συμμορφώνεται και να τηρεί πιστά τόσο τους κανόνες ασφάλειας του κτιρίου 

ή/και της Υπηρεσίας, όσο και γενικά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

4.5 Η ανώτατη προϋπολογιζόμενη από την Υπηρεσία ετήσια δαπάνη για τις υπηρεσίες της παρούσας 

Προκήρυξης ανέρχεται σε 120.000,00 €, πλέον ΦΠΑ . 

 Προσφορές που υπερβαίνουν την ανώτατη ετήσια προϋπολογιζόμενη τιμή δεν αξιολογούνται. 

 
Άρθρο 5: Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν : 
 Φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της υλοποίησης, της 

εγκατάστασης, της επιτήρησης, της επισκευής και της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων (λεβητοστάσια), 

 Κάτοχοι Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, ή 

 Νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της υλοποίησης, 

της εγκατάστασης, της επιτήρησης, της επισκευής και της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων (λεβητοστάσια), στελεχωμένες με: 

 Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, ή 

Πτυχιούχους τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας Ηλεκτρολογίας ή ειδικότητας Ενεργειακής Τεχνολογίας 

ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ( άρθρο 10 παράγραφος 1Β του Π.Δ. 108/2013), γ. 

  Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες που 

 Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

 έχουν την έδρα τους σε χώρα - μέλος του Ε.Ο.Χ. (κράτος - μέλος της Ε.Ε. και/ή χώρα της 

Ε.Ζ.Ε.Σ.) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη  Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων (G.P.A) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α1319) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

Σ.Δ.Σ -ή είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με 

την ΕΕ τα οποία αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες 

χώρες και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο υποβάλει ατομικά προσφορά δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος 

ένωσης  προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί 

δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

5.2 Η ένωση οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Υποχρεούται όμως να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

κοινοπραξίας με έναν αριθμό φορολογικού μητρώου εάν της ανατεθεί η σύμβαση (άρθρο 19 

παρ.3 ν.4412/160). 

5.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον . Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση , η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης 
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της σύμβασης.(άρθρο 19 παρ.4 ν.4412/16). 

5.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. Η ένωση 

οικονομικών φορέων υποβάλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται είτε από όλα τα μέρη που 

αποτελούν την ένωση είτε από το εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό 

τους.  

5.5 Σε περίπτωση μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της 

προηγουμένης, υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να 

κριθεί και εάν και  αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

5.6 Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής(πληροφορίες www.ermis.gov.gr ). 

Έκαστος υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά . Εφόσον υποψήφιος φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο υποβάλει ατομικά προσφορά δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό σαν μέλος 

ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε  αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές 

και απορρίπτονται και οι δύο σαν απαράδεκτες.    

 

 

Άρθρο 6: Τόπος και Χρόνος Παροχής των Υπηρεσιών NUTS : EL301 

 Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ , Κηφισίας 37, 

Μαρούσι και η διάρκειά της (διάρκεια σύμβασης) είναι δύο έτη (24 μήνες) από την υπογραφή της 

σύμβασης.  
Άρθρο 7: Χρηματοδότηση - Αμοιβή Αναδόχου - Κρατήσεις 

7.1.Tο κόστος της εν λόγω Σύμβασης θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ο.Α.Κ.Α . 

7.2.  Η αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζομένου που θα 

ανακηρυχθεί ανάδοχος.  

7.3. Η αμοιβή του Αναδόχου εξαρτάται από τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, σύμφωνα με το 

παράρτημα Α καθώς και τους Πίνακες της παρούσης διακήρυξης. 

7.4. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις  

 

8.1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή 

αποκλεισμού, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και 

αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στον ενιαίο ευρωπαϊκό 

χώρο ή αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα που έχει τέτοιο δικαίωμα, συνοδευόμενη από νόμιμη μετάφρασή 

της στην ελληνική, ποσού τεσσάρων χιλιάδων   οκτακοσίων ευρώ (4.800,00€), δηλαδή ποσού που 

αντιστοιχεί σε 2% του συνολικού (διετούς) προϋπολογισμού , χωρίς το ΦΠΑ και θα απευθύνεται προς 

το Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο «Διεθνής δημόσιος 

ανοικτός  ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση των Λεβητοστασίων  του Ολυμπιακού 

Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ΄ Σπύρος Λούης ΄  ». 
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  Η εγγυητική αυτή επιστολή θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται και θα περιέχει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από την ένσταση της 

διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία 

ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική διαδικασία κατάπτωσής της. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 60 ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη στο άρθρο 19.1 (180 ημέρες+60 

ημέρες=240 ημέρες τουλάχιστον ή Αορίστου χρόνου). 

 

8.2.Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα αντικαταστήσει την πιο πάνω Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που θα εκδοθεί από τα ανωτέρω 

πιστωτικά ιδρύματα κλπ, θα είναι ύψους 5% επί του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) και θα περιέχει τους αυτούς, όπως πιο πάνω, όρους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της στην Τράπεζα. 

 Οι εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  τέλος χαρτοσήμου. 

ΜΕΡΟΣ Γ': ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 9: Επιτροπή Διαγωνισμού 

9.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τον έλεγχο και αξιολόγηση των Προσφορών έχει συσταθεί 

πενταμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. 

9.2. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την  αποσφράγιση των φακέλων των Προσφορών, τον 

έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση της τεχνικής και 

χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των  οικονομικών προσφορών, της κατάταξης των υποψηφίων και σύνταξης της 

εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 10: Καθορισμός Προθεσμίας και Τρόπου Υποβολής των Φακέλων Προσφοράς 

10.1 . O  διαγωνισμός θα γίνει σε δύο(2) στάδια (ανοικτή διαδικασία) και ο κάθε ένας από τους 

Διαγωνιζόμενους πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα το Φάκελο Προσφοράς του (ΦΠ). 

10.2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις   11/07/2017  και ώρα 11.30 από την αρμόδια 

Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης είναι μονομερές δικαίωμα  

εφόσον αξιολογείται ότι συντρέχουν  παράγοντες που το επιβάλουν κατά την εκτίμηση του Ο.Α.Κ.Α . 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή 

της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

συμμετέχοντος Νομικού προσώπου.  

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ : ………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20-06-2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  05-07-2017  

 και ώρα :14:30 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10.3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :  

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστημα TAXIS Net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
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- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο N.4412/16 , και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι 

οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσα από το σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως  7 ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών προκειμένου να μπορούν έγκαιρα να 

απαντηθούν και να κοινοποιηθούν.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

10.4. Απαγορεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, εναλλακτικές προσφορές . 

 
Άρθρο 11 : Περιεχόμενα Φακέλου προσφοράς 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και 

 (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται  κατά τη φάση υποβολής των 

Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο 

περιλαμβάνονται : 

 

17PROC006178527 2017-05-12



 

11 

 

-Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Α΄,άρθρο1,παρ.1.1 της παρούσης κατά 

το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της ως άνω απόφασης, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 11 παρ.11.1 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 

είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 

η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

-Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά  Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, άρθρο 11 παρ.11.2(ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, παρ.1&2).  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι  δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 

είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
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φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου.  

 

 

Υποφάκελος  Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς 

 

11.1   -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη 

της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 

4412/16 και στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

Το περιεχόμενο του Υποφακέλου αυτού έχει, με ποινή αποκλεισμού, ως εξής: 

Α) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του 

διαγωνισμού για τον οποίο ο Διαγωνιζόμενος (Επιχείρηση) υποβάλλει την Προσφορά, . Στην Αίτηση, 

η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του Διαγωνιζομένου, θα δηλώνονται επίσης η 

επωνυμία, πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας, και ο Αντίκλητος με τα 

πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ του Διαγωνιζομένου. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνει ο υποψήφιος ότι:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

  Έχουν επισκεφτεί το Ο.Α.Κ.Α και έχουν την πλήρη εικόνα του κτιρίου και των επιμέρους 

χώρων του, που θα αποτελέσουν αντικείμενο συντήρησης. 

 · Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

 

Β) Υπεύθυνη δηλώση   του  άρθρου 79 του  ν.4412/16  (Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης) 

  Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

 Σε ότι αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 του Ν.4412/16 (ΕΕΕΣ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Έγγραφο Σύμβασης – ESPD) ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα 

ΕΕΕΣ. 

β. Όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τα μέρη II έως V. 

γ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 της παρούσης Διάταξης καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 2 στο Β΄ 

Μέρος της Διάταξης και σύμφωνα με το άρθρο 287 του Ν.4412/16, οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται 

να αναφέρουν, στο Μέρος ΙΙ του ΕΕΕΣ (τμήματα Γ΄& Δ΄), το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

δ. Δάνεια Εμπειρία: Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι 

σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται (βλ. ΕΕΕΣ: Μέρος II, 

Ενότητα Γ΄). 

Ο οικονομικός φορέας που προσφέρει Δάνεια Εμπειρία επισυνάπτει χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το 

μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

του. 

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. 

ε. Λοιποί Υπεργολάβοι: Κατ' εφαρμογή  του άρθρου 287 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με το άρθρο 336 

παρ. 6 και 7, 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, τότε, αφενός μεν ο προσφέρων το επισημαίνει στο δικό του ΕΕΕΣ (Μέρος II, 

Ενότητα Δ΄) και αφετέρου, ο υπεργολάβος επισυνάπτει χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους του. 

στ. Στις περιπτώσεις όπου οι προμήθειες υποδιαιρούνται σε παρτίδες και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από παρτίδα σε παρτίδα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε παρτίδα (ή ομάδα 

παρτίδων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο 

απαιτούμενο κύκλο εργασιών(κριτήριο επιλογής), ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να 

προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων παρτίδων. 

ζ. Τέλος, 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, κάθε άτομο πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΣ 

(βλ. προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16), σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

  

 

Γ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.  

 

11.2. -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Το περιεχόμενο της  Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού   

1. Έγγραφο αποδοχής, σε ξεχωριστό αρχείο, του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, στα οποία 

17PROC006178527 2017-05-12



 

14 

 

περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης και η συχνότητά τους,  οι εγκαταστάσεις προς 

συντήρηση, καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου. 

2. Επίσης περιλαμβάνει έγγραφο συμμόρφωσης (το οποίο επισυνάπτεται) ότι ο διαγωνιζόμενος 

συμφωνεί και δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει την επάρκεια πιστοποιητικών, βεβαιώσεων , 

προσωπικού και συσκευών καθώς και την απαραίτητη εμπειρία όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην παράγραφο 11.2.Δ (Τεχνικός Φάκελος) , τα οποία και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να προσκομίσει, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 

 

Δ)   Τεχνικό Φάκελο ( Τα πιστοποιητικά και οι  βεβαιώσεις του φακέλου θα 

κατατεθούν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.Α.Κ.Α. μετά την αξιολόγηση των προσφορών 

μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του άρθρου 11.4. 

 

Προκειμένου όπως αξιολογηθεί η τεχνική επάρκεια, η εμπειρία και η τεχνογνωσία του 

Διαγωνιζομένου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, εφόσον αναδειχθούν μειοδότες, 

τεχνικό φάκελο η επάρκεια του οποίου θα αξιολογηθεί από τη τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ και την 

επιτροπή του Διαγωνισμού και στον οποίο θα περιέχονται:  

Δ.1 Απαραίτητο προσωπικό συμμετεχόντων  

Η εταιρεία θα  διαθέσει : 

α) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικός μέλος ΤΕΕ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία 

αποδεικνυόμενη με σχετικές βεβαιώσεις σε έργα λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων και 

συγκεκριμένα λεβητοστασίων νερού ή ατμού. Ο εν λόγω μηχανικός θα οριστεί υπεύθυνος για το 

σύνολο της συντήρησης και θα είναι παρόν σε όλες τις επισκέψεις προληπτικής συντήρησης 

β) Ένα εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης με διετή τουλάχιστον εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση 

στους καυστήρες Riello διπλού καυσίμου (η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις). 

γ) Δύο τεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης. 

δ) Ηλεκτρολόγος Συντηρητή ο οποίος θα έχει διετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα λειτουργίας και 

συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και θα είναι κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου συντηρητή 

Α’ Ειδικότητας 2ης Κατηγορίας (Α2ης) και Γ’ Ειδικότητας 1ης Κατηγορίας (Γ1ης) (ΦΕΚ Α141). 

ε) Τεχνίτη Υδραυλικό ο οποίος θα έχει διετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα λειτουργίας και 

συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και θα είναι κάτοχος άδειας αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού, 1ης 

ειδικότητας ή 2ης ειδικότητας (σύμφωνα με το Π.Δ.112/17-10-2012 – ΦΕΚ Α197).  

 

Παρατήρηση: Οι παραπάνω ορισμοί και επαγγελματικές δραστηριότητες είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 

114/17-10-2012 – ΦΕΚ Α199    

 

Δ.2 Επιβεβαίωση εμπειρίας συμμετεχόντων  

Οι διαγωνιζόμενοι (ή οι συνεργάτες αυτών που θα δηλωθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

συνεργασίας) θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τους παρακάτω καταλόγους 

εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών – υπηρεσιών .που εκτελέστηκαν τα (5) πέντε τελευταία χρόνια. 

 Ο πρώτος κατάλογος αφορά την συντήρηση (εφάπαξ ή ετήσια) λεβητοστασίων ζεστού νερού ή 

ατμού κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα οποία έχει αναλάβει την 

συντήρησή τους. Ο πινάκας θα έχει την παρακάτω μορφή: 

   

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

(ΟΝΟΜΑ, 

ΤΙΤΛΟΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΙΣΧΥ ΛΕΒΗΤΩΝ  
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Το ελάχιστο άθροισμα του τελικού συνόλου της ονομαστική ισχύος των λεβητοστασίων θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 25 MW 

Ένα συγκεκριμένο έργο συντήρησης λεβητοστασίου με καύσιμο φυσικό αέριο από τον παραπάνω 

πίνακα πρέπει η συνολική του ισχύς να είναι  μεγαλύτερη ή ίση από 2ΜW. 

Το άθροισμα των προς συντήρηση ηλεκτρολεβήτων του παραπάνω καταλόγου πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο με 100kW. 

  

 Ο δεύτερος κατάλογος  θα αφορά εργασίες χημικού καθαρισμού λεβητοστασίων 

κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα . Ο πινάκας θα έχει την παρακάτω μορφή: 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ 

(ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) 

ΤΟΠΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

(ΟΝΟΜΑ, 
ΤΙΤΛΟΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ΛΕΒΗΤΩΝ 

 

Το ελάχιστο άθροισμα του τελικού συνόλου της ονομαστική ισχύος των λεβητοστασίων θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 5MW. 

 

Οι κατάλογοι, για να γίνουν αποδεκτοί και επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση (κανένα άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό) από τον αρμόδιο φορέα ή τον εργοδότη, στο οποίο 

θα αναφέρεται το ποσό, το είδος των εργασιών, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών και 

υπηρεσιών, να προσδιορίζεται αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν 

περατώθηκαν εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. 

Δ.3   Πιστοποιητικά διασφάλισης  ποιότητας και επάρκειας  
I. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, OHSAS 

18001/2007ή ΕΛΟΤ1801:2008, του παρόχου. 

II. Η εταιρεία θα πρέπει να αποδεικνύει τουλάχιστον 6ετή εμπειρία στον χώρο (συντήρηση 

λεβητοστασίων) από την ημερομηνία ίδρυσής της. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται με την υποβολή 

του καταστατικού ίδρυσης. 

III. Ο προσφέρων θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος με Ασφαλιστήριο συμβόλαιο  Αστικής 

Ευθύνης έναντι τρίτων για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τουλάχιστον για τα κάτωθι ποσά: 

 400.000Ευρώ για ατομικό ατύχημα 

 1.200.000Ευρώ κατά ομαδικό ατύχημα 

 1.200.000Ευρώ συνολική ευθύνη εταιρείας, 

το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου του συμβολαίου σε ισχύ από 

αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με ισχύουσα άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα του 

ελληνικού δημοσίου. 

Δ.4  Υπεύθυνες Δηλώσεις  

Οι συμμετέχοντες,  εφόσον ανακηρυχθούν μειοδότες θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν 

τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και 

των ιδιαιτεροτήτων του έργου. 

I. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το 

τεχνικό προσωπικό, είτε ανήκει απευθείας στον υποψήφιο ανάδοχο, είτε όχι και θα είναι 

διαθέσιμο, με τις αντίστοιχες ειδικότητες τους και την εμπειρία τους στην συντήρηση και τις 

εργασίες που αφορούν τους λέβητες και το φυσικό αέριο, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα την ακολουθούν. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα προσδιορίζεται το 

όνομα του μηχανικού ο όποιος θα οριστεί υπεύθυνος του έργου.  

II. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το εξειδικευμένο προσωπικό είτε 

ανήκει απευθείας στον υποψήφιο ανάδοχο είτε όχι, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για την 

συντήρηση και τις εργασίες που αφορούν ηλεκτρολέβητες , αντλίες, κυκλοφορητές, ηλεκτρικούς 

πίνακες και υδραυλικά συστήματα. Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν ανήκει 

απευθείας στον υποψήφιο ανάδοχο, θα προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση με 

επικύρωση του γνησίου υπογραφής του υποψηφίου αναδόχου, που να αναφέρει ότι θα έχει στη 

διάθεσή του το συγκεκριμένο προσωπικό και υπεύθυνη δήλωση με επικύρωση του γνησίου 
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υπογραφής του προσωπικού αυτού ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο, για 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, αν και εφόσον ο υποψήφιος 

αναδειχθεί ανάδοχος. Περαιτέρω και στις δύο περιπτώσεις (είτε ανήκει το προσωπικό απευθείας 

στον υποψήφιο ανάδοχο είτε όχι) θα προσκομιστεί βεβαίωση αναγγελίας ειδικοτήτων, ανάλογα 

με την ειδικότητα του προσωπικού. 

III. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία παρέχει διετή εγγύηση επισκευασθέντων - 

αντικατασταθέντων υλικών. 

Σημείωση: Για τις παραπάνω περιπτώσεις προσδιορισμού του προσωπικού που διατίθεται στο έργο 

συντήρησης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αντικατάστασης τους θα πρέπει θα πρέπει να δηλώνεται 

αυτή εγγράφως στην τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ με τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις όπως 

περιγράφονται παραπάνω.  

Ε) Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η «χρηματοοικονομική ικανότητα», δηλαδή η 

χρηματοοικονομική κατάσταση και η οικονομική ευρωστία του 

Διαγωνιζομένου. Ειδικότερα θα υποβληθούν: 

 Αντίγραφα ισολογισμών στα οποία περιέχονται αποτελέσματα χρήσης και ετησίου κύκλου 

εργασιών, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών αντιστοίχων με αυτές της παρούσας 

Διακήρυξης, κατά την διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών (2013,2014, 

2015). 

 Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 

περί της πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζομένου, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο 

διαγωνισμός « Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Επιλογής 

Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβήτων-καυστήρων στο Ολυμπιακό 

Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» καθώς και ο προϋπολογισμός  240.000,00€. 

 

11.3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

 

11.3.1 Ο Υποφάκελος  Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού:   

 α)  Το κόστος των εργασιών συντήρησης (ποσό Α) , όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 

«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α 

και στον Πίνακα 1 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 β) Το κόστος των επανορθωτικών – επισκευαστικών εργασιών, όπως περιγράφονται στην 
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παράγραφο 4  «ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ » 

του  παραρτήματος Α. Αυτό αντιστοιχεί στο ποσό Β και θα προκύψει από την συμπλήρωση 

του πίνακα 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με τα κόστη ανά μονάδα, τα επιμέρους 

συνολικά κόστη και το τελικό σύνολο (ποσό Β). Η συμπλήρωση του πίνακα 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ» είναι υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού και θα αποτελεί μέρος της 

οικονομικής προσφοράς. 

 γ) Το κόστος των ανταλλακτικών της παραγράφου 5 «ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ » του παραρτήματος Α και του αντίστοιχου πίνακα 3.  Ο 

πίνακας αυτός πρέπει επίσης να είναι συμπληρωμένος με τα κόστη ανά μονάδα, τα 

επιμέρους σύνολα και το τελικό σύνολο το οποίο και αντιστοιχεί στο ποσό Γ. Η 

συμπλήρωση του προαναφερόμενου πίνακα είναι υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού και θα  

αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς.  

Το τελικό ποσό της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα αναδείξει τον μειοδότη, θα προκύψει 

από τον εξής τύπο: Α + 3 /4 Β + 2/3 Γ. 

Το ποσό αυτό πρέπει να είναι εντός προϋπολογισμού του έργου και θα αποτελεί το τελικό 

συνολικό ποσό της διετούς σύμβασης συντήρησης. 

Επισημάνσεις : 

1) οι τιμές μονάδος των πινάκων 2 και 3 ισχύουν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και ανεξάρτητα 

των ποσοτήτων που θα καταναλώνονται. 

2) Τα ποσά (3/4)Β και (2/3)Γ μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τόσο σε ανταλλακτικά όσο και σε 

επισκευαστικές-επανορθωτικές εργασίες, αθροιστικά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και την 

αξιολόγηση που γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ. 

 

 Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) λογιστικά σφάλματα στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζητάει διευκρινήσεις 

προκειμένου να διορθωθούν τα σφάλματα. 

 

 Το Ο.Α.Κ.Α. θα γνωστοποιήσει εγγράφως το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης στο συμμετέχοντα, 

στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλώντας τον για την υπογραφή της μεταξύ τους 

σύμβασης, εντός 10 ημερών.  

11.4  Δικαιολογητικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση , εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 

σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει , σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται :  

11.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την κοινοποίηση της 

ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11.1.1.Β της παρούσας. 

11.4.2. Σε περιπτώσεις υποβολής προσφορών από νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου 

αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις προσωπικές 

εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε) και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε). 

11.4.3. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται 

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 11.4.1. και 11.4.2. της παρούσας. 

11.4.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και σε 

αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 

11.4.5. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
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ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πιστοποιητικό ότι 

δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων 

νομοθετημάτων. 

11.4.6. Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 

εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7. α.1.ια και 7.β.12 του Ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας. 

11.4.7. Για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & 

ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, ότι δεν τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή υπό 

ανάλογη κατάσταση. 

11.4.8. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να 

προσκομίζεται πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.  

11.4.9. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται 

να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι προαναφερόμενες 

νομικές καταστάσεις. 

11.4.10. Τα πιστοποιητικά των παρ. 11.4.4 έως 11.4.9. πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της  πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού.  

11.4.11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

11.4.12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο υποψήφιος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχων στο διαγωνισμό 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

11.4.13. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι  ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές του υποχρεώσεις με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσής του. 

11.4.14. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/επαγγελματικού μητρώου και το ειδικό του επάγγελμα από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης κοινοποίησης . 
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11.4.15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι ο Διαγωνιζόμενος (νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης / 

γραφείου / οίκου) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, 

βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να δοθεί με τη μορφή 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, με ισότιμο έγγραφο, εκδιδόμενο από δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Διαγωνιζόμενου.  

11.4.16. Τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις ,πιστοποιήσεις και γενικά όλα τα 

έγγραφα που αναλυτικά αναγράφονται στην παράγραφο 11.2 -Δ (Τεχνικός Φάκελος). 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο 

αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 12:  Κριτήρια Αποδοχής των Διαγωνιζομένων (Κριτήρια Αξιολόγησης της 

τεχνικής ικανότητας, της προηγούμενης εμπειρίας και της χρηματοοικονομικής 

ικανότητας των Υποψηφίων)  

12.1. Η αποδοχή των Διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό και η περαιτέρω αξιολόγηση των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών τους θα γίνει εφόσον και μόνο ικανοποιούνται αθροιστικά όλα 

τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. 

Α) Δεν εμπίπτουν σε καμία περίπτωση αποκλεισμού τους, λόγω ύπαρξης κωλύματος, από αιτία που 

βεβαιώνεται με τα στοιχεία που περιγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 

11.1(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ανωτέρω. 

Β) Έχουν υποβάλλει το σύνολο των πιστοποιητικών, Υπεύθυνων Δηλώσεων και λοιπών στοιχείων 

καθώς και την Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ζητούνται με την παρούσα 

Προκήρυξη. 

Γ) Έχουν ικανοποιητική τεχνική επάρκεια και εμπειρία , όπως ορίζεται στο άρθρο 11.2 Δ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ),  της διακήρυξης. 

Δ) Το σύνολο των οικονομικών τους προσφορών για τη διετή συντήρηση ανέρχεται έως του ποσού των 

240.000,00€ , πλέον ΦΠΑ, που είναι ο ανώτατος προϋπολογισμός έργου και που αντιστοιχεί στο  ποσό 

που προκύπτει από τον τύπο της παραγράφου 11.3.1  

Ε) Έχουν οικονομική ευρωστία, που τους επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία της παραγράφου 11.2.Ε της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
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• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών, που αφορά η Προκήρυξη αυτή, 

είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα (παράγραφος 11.3.1). 

 

Άρθρο 14: Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  

Από τον παρόντα διαγωνισμό η αναθέτουσα αρχή   επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή και 

πρόσληψη Αναδόχου όχι μόνο κατ’ εξοχήν ικανού να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες αλλά και 

επαρκώς προετοιμασμένου για να αρχίσει τις υπηρεσίες αυτές αμέσως μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού κατά πιστή εφαρμογή της Σύμβασης στο σύνολό της.  

Για τον λόγο αυτό οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν, με την πληρότητα και την ποιότητα των στοιχείων του 

υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς τους, να αποδείξουν αφενός ότι έχουν τη γνώση και εμπειρία για 

την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών και αφετέρου ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για άμεση 

ενεργοποίηση και ότι έχουν διαθέσιμο το κατάλληλο προσωπικό, μέσα και οργάνωση για την παροχή 

των υπηρεσιών αυτών.  
 

Άρθρο 15: Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 

υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 

αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 11.4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 

αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 

Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό 

Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να 

προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από 

την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε 

έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 

17PROC006178527 2017-05-12



 

21 

 

υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση   υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Άρθρο 16.  Ανάδειξη Μειοδότη 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από το ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 

απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλει 

ηλεκτρονικά και προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές , ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή 

υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ή /και της παραγράφου 3 του άρθρου 8
α
 του ΠΔ 

118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως 

και προσηκόντως κατά τα στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6, και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη των 

περιπτώσεων α, β και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ιδίου διατάγματος , καταπίπτει υπέρ του 

δημοσίου, η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης , καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 

τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα. 

 Άρθρο 17:  Ενστάσεις 

17.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 

από το Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου τύπου .pdf προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ  /Α/66/31-3-2011) και της Υπουργικής Απόφασης «Περί 

Ηλεκτρονικού Παραβόλου» ΠΟΛ1163/3-7-13(ΦΕΚ 1675/β/2013 όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Με την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 18:  Ανακήρυξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης 

18.1 Μετά την περαίωση της διαδικασίας του άρθρου 15 ανακηρύσσεται ο (προσωρινός) Ανάδοχος, ο   

οποίος  καλείται  από την Υπηρεσία για την υπογραφή της Σύμβασης εντός προθεσμίας 10 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

        18.2. Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής   

Εκτέλεσης, για ποσό ίσο προς το 5% του Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Διαγωνιζομένου, που θα ανακηρυχθεί (προσωρινός) ανάδοχος, 

καταπίπτει σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στο παραπάνω 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Εάν ο αρχικά ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν 

προσέλθει, η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να επιλέξει και να ανακηρύξει ως νέο (προσωρινό) Ανάδοχο τον 

δεύτερο επιτυχόντα του διαγωνισμού, ή εάν και αυτός δεν προσέλθει, τον τρίτο επιτυχόντα κ.ο.κ. 

           18.3 Η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον Διαγωνιζόμενο που θα αναδειχθεί Ανάδοχος και προκειμένου 

περί Αναδόχου – νομικού προσώπου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο πρόσωπο, το οποίο θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι της υπηρεσίας για όλα τα 

θέματα κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 19:   Ισχύς Προσφορών 

         19.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για 180 ημέρες, μετά την επομένη 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 19.2. Εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, η Υπηρεσία 

μπορεί να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά 180 ημέρες, οι δε Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται 

να παρατείνουν αντίστοιχα το χρόνο ισχύος των προσφορών τους ,καθώς και τη διάρκεια ισχύος της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

19.3. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός 3 ημερών, ότι αποδέχονται την ως άνω 

παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών τους, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι ή ότι δεν την 

αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των 

ανωτέρω 3 ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 

19.4. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς του, 

δεσμεύει όμως τον Διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.  

19.5. Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται 

σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 Aπώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

 Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια . 

MΕΡΟΣ Δ': ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

Άρθρο 20: Τιμολόγηση κατά την εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης 

 
Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά τρίμηνο και μόνο μετά την υποβολή της αντίστοιχης τριμηνιαίας έκθεσης 

(βλέπει Παράρτημα Α): 

Το ποσό της τριμηνιαίας τιμολόγησης θα αποτελεί το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν : 

Α) Στην Προληπτική συντήρηση. Το ποσό Α θα επιμεριστεί θα επιμεριστεί σε 8 τρίμηνα και θα 

τιμολογείται τμηματικά με την ολοκλήρωση των εργασιών προληπτικής συντήρησης (εργασίες 
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παραγράφου 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α “Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων”). 

Β) Στις επανορθωτικές επισκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρίμηνου και 

κατόπιν έγγραφης εντολής του υπεύθυνου τμήματος Η-Μ εγκατάστασης. Το ποσό Β θα τιμολογείται 

τμηματικά βάση των τιμών μονάδας του πίνακα 2 της οικονομικής προσφοράς μετά την ολοκλήρωση 

κάθε εργασίας και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-

Μ  Εγκαταστάσεων. 

Γ) Στα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν εντός του τρίμηνου. Το ποσό Γ θα τιμολογείται 

τμηματικά βάση της χρήσης των ανταλλακτικών και των τιμών μονάδος του πίνακα 3 της οικονομικής 

προσφοράς  τα οποία θα τοποθετούνται μόνον κατόπιν έγκρισης  του υπεύθυνου του τμήματος Η-Μ 

εγκαταστάσεων. 

 

 

Άρθρο 21: Συμβατικά Τεύχη - Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού  

21.1. Τα Συμβατικά Τεύχη του υπόψη διαγωνισμού είναι κατά σειράν ισχύος τα εξής: 

 Η Προκήρυξη- Διακήρυξη με το  Παράρτημα   Α  και το Έντυπο Συμμόρφωσης 

 Το  Ε.Ε.Ε.Σ 

 Τους πίνακες 1,  2 και 3 . 

 Τα σχέδια 

21.2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν από  το διαδικτυακό ιστότοπο 

(www.oaka.com.gr) τη Διακήρυξη , το Παράρτημα , το Έντυπο Συμμόρφωσης , τους Πίνακες και 

τα Σχέδια.  

21.3. Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό από τον 

Διαγωνιζόμενο προϋποτίθεται και αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά 

ολόκληρη την παρούσα διακήρυξη και όλα τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και τις 

επιτόπιες συνθήκες και την κείμενη νομοθεσία και ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους, σύμφωνα με 

τη σχετική δήλωση που θα υποβάλλει με την Αίτηση Συμμετοχής 

Προκειμένου οι Υποψήφιοι να αποκτήσουν την πλήρη εικόνα του κτιρίου και των επιμέρους χώρων 

του, που θα αποτελέσουν αντικείμενο συντήρησης, μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να 

ξεναγηθούν στους επιμέρους χώρους. Οι επισκέψεις αυτές των Υποψηφίων Διαγωνιζομένων, οι οποίες 

θα αποδεικνύονται με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής ,  θα γίνονται μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, τηλ. επικοινωνίας 210-6834762,  κ. Δημήτρη Γεωργάκη. 

 

                                                                                    Μαρούσι,   

 

                                                                                           

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ 

     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ  ΟΑΚΑ 

                                                                                                    «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
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