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Μαρούσι, 30/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 6/7884
Αρ. Διακ.: 251

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,
Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: τους νόμους 1646/86, 2433/96,
3262/04.
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
a. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147).
b. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α
204)
c. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 215)
d. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 56902/215/1905-17 (Β’ 1924/02-06-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).».
e. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 57654/22-05-17
(Β’ 1781/23-05-17) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.»
f. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ
3698/Β'/16.11.2016).
g. Το Π.Δ. 39/2017 με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιoν
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
h. Την απόφαση των Υπουργών ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ υπ’ αριθμ. 1191 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016»
i. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 112)
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k.

l.

m.
n.
o.

p.

q.
r.
s.
t.
u.

v.

w.
x.
y.

z.

1

Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68).
Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
και την 1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ B 1515)
και εν γένει τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 2 του Ν. 3548/2007.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 143).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α
145).
Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ
Α 248)
Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 74) και ειδικότερα
τις διατάξεις του άρθρου 1
Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», (ΦΕΚ Α 107)
Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 45) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ Α 25),
Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία (ΦΕΚ Α 34),
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση
του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις”1,
Του άρθρου 4 του Π.Δ 118/2007 ( φ.εκ.150/Α/10.7.2007) Κανονισμός προμηθειών
Δημοσίου, όπως ισχύει
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
Την ΚΥΑ 998/88 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.- Σπύρος Λούης (ΦΕΚ
Β 37/28.1.1988)
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
Οδηγία89/665/ 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.
Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) « Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού με το
Ν.4205/13(αριθμ.9 παρ.4β).

Μόνο για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης
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aa. Την
υπ΄
άρ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/272777/15511/3240/12-07-2017
(ΑΔΑ:61ΤΝ4653Π4ΥΧΧ) απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που
αφορά στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 343/Υ.Ο.Δ.Δ/13-072017.
bb. Την με αρ 19/66ΙΤ469H3Π-ΤΝ7 ανάληψη υποχρέωσης 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
cc. Την έγκριση 18REQ003169641, 29-05-2018 του πρωτογενούς αιτήματος της
εγκατάστασης των Κολυμβητηρίων με αρ. 18REQ002851523, 23-03-2018.
2. Τα αποσπάσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.
28ης/18.04.2018 και 53ης/01.11.2018 συνεδριάσεων του.
Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρεται παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση
υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής εμπειρίας, συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για
ένα (1) έτος.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της
Επιτροπής Προμηθειών, που συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης
Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι
την Τετάρτη 12/12/18 και ώρα 14.30.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά τις 12-12-2018 και ώρα 14:30:00, ΔΕΝ θα
γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως
εκπρόθεσμες.
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ
(Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από
οποιαδήποτε αξιολόγηση)
Α.1.1 Γενικά
Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ί για τους
προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ.
επιθυμητό κ.λ.π.). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές
κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του Ο.Α.Κ.Α.


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό
συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων
της παρούσας.



Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το
διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά
υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους, με
τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.



Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς
κλπ.



Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.



Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή
δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.



Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις
νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.



Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.



Διευκρινιστικές πληροφορίες που προφορικά δίνονται από τον οποιοδήποτε
υπάλληλο δεν έχουν ισχύ και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα προσφυγής των
διαγωνιζομένων.

Αναλυτικά :
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Προσφορά αποκλείεται – με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.1.1 – από την αξιολόγηση
όταν:
1. Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή δεν αναφέρεται στο σύνολο του Έργου.
2. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 2 της Διακήρυξης.
3. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 180
ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί
αναφέρονται.

Α.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ετήσια συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου ,περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας.
Η ανώτατη προϋπολογιζόμενη από την Υπηρεσία ετήσια δαπάνη για τη προμήθεια της
παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται σε 59.000,00 €, πλέον ΦΠΑ ( 14.160,00€). Προσφορές που
υπερβαίνουν την ανώτατη προϋπολογιζόμενη τιμή του παρόντος άρθρου δεν αξιολογούνται.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ή υπό μορφή σύμπραξης ή ένωσης προσώπων ή
Κοινοπραξίες, (μορφές που εφεξής θα καλούνται Ενώσεις), τα οποία



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

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.

Δεν γίνονται δεκτοί:
1.

Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 73,74,75 και
76 του ν.4412/2016 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
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2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις
βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση
της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:


Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και
στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.



Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.



Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή.

2.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3.
Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4.
Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
5.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης
τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και
του Ελληνικού Δικαίου.
Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:
Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς
οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή
Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι
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αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Εμπορίου.
2.1.2 Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει κατά την κρίση του και
ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά ενδιαφερόμενου
υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη ή οικονομικά ασύμφορη χωρίς με αυτό
να θεμελιώνεται το δικαίωμα του υποψηφίου για διεκδίκηση οποιασδήποτε
χρηματικής αποζημίωσης.
2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Φυσικά πρόσωπα
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον επιτροπής τα εξής:
Α. Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας
εταιρείας στην οποία να αναφέρεται ότι « συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ότι ο
προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης».
Η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκεται στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
Β. Συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπευθύνων Δηλώσεων) όπως αυτό
επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή.
Γ. 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 χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180,00€), δηλαδή
ποσού που αντιστοιχεί σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ
Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του
επισυναπτόμενου Παραρτήματος.
Ε. Ένορκη Βεβαίωση περί μη υποβολής προστίμου Υψηλής και πολύ υψηλής σοβαρότητας
από το Σ.ΕΠ.Ε για χρονικό διάστημα δυο ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Ο.Α.Κ.Α έχει το
δικαίωμα να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν.4412/16.
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
1.

Τα έγγραφα των προηγουμένων παραγράφων Α, Β, Γ και Δ του 2.2, καθώς και τα εξής:

2.
Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
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του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την
υπογραφή τους.
3.
Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης και η συμπλήρωση του Μέρους ΙΙ της ενότητας Β
του ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται. Αν η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν
γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση του παρισταμένου.
Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον
συμμετέχοντα – προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές
πληροφορίες επί του περιεχομένου των προσφορών, αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα
προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες
διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.
Κάθε ουσιαστική έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διατυπωθεί μετά από
έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής,
δυναμένης να παράσχει στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία, στην περίπτωση
συγγνωστής έλλειψης ή ανακρίβειας και μόνο, κάποιου δικαιολογητικού.

2.3. Προσκόμιση Δικαιολογητικών από τον Υποψήφιο Ανάδοχο κατά την Κατακύρωση
Ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί το Έργο πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
της Σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά
και έγγραφα, που παρατίθενται παρακάτω και για τα οποία υποβλήθηκε το ΤΕΥΔ , ΣΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται,
επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται με τον
επόμενο κατά σειρά, σύμφωνα με την καλύτερη οικονομική προσφορά, υποψήφιο με τις
ίδιες προϋποθέσεις. Τα κατά τα παραπάνω έγγραφα, που υποχρεούται να προσκομίσει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής
ή Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα
αδικήματα του ν.4412/16 των παραγράφων του Άρθρου 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57
παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) , δηλαδή:
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 κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
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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 ).
Ειδικά για το απόσπασμα ποινικού μητρώου, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα,
υπόχρεοι για την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι Ομόρρυθμοι εταίροι
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος και τα μέλη για Α.Ε.
Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι για την προσκόμιση του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οί του.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης.
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
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από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης πρόσκλησης.
5. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους
περί εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο υπό τους όρους που
προβλέπονται στη νομοθεσία αυτή που να τους νομιμοποιεί για τη ζητούμενη παροχή
υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Τρόπος Σύνταξης

Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
β)Να είναι δαχτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ., θα πρέπει να είναι
με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υπεύθυνο της
εταιρείας. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών.
γ) Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση»
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας, για
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής του Ο.Α.Κ.Α. .

3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1.
Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι προσφορές που
θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο.
2.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την προθεσμία
που ορίζεται στη παραπάνω παράγραφο.
3.
Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει
χωριστεί σε τρία μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):
α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.
β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.
γ) Το τρίτο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.
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4.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου (3.2.5).
5.

Στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος :
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.3 Τεχνική Προσφορά
Η τεχνική προσφορά αφορά στην έγγραφη συμμόρφωση και αποδοχή των αναγραφομένων
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος.
3.4 Οικονομική Προσφορά – ΤΙΜΕΣ
α) Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου.
Η οικονομική προσφορά θα αποτελείται από τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο :
Α/Α

Είδος εργασιών

Ποσότητα
/Έτος
1

1

Υδραυλικές εργασίες
Υπεύθυνου Υδραυλικού
170 ώρες/μήνα
(σύμφωνα με την παράγραφο §2)

2

Υδραυλικές εργασίες
βοηθός υδραυλικού
170 ώρες/μήνα

1

3

Κάλυψη
εκδηλώσεων
έναν υδραυλικό
(σύμφωνα
με τηνμεπαράγραφο
700 ώρες
συνολικά
§2)
(σύμφωνα με την παράγραφο §3)

1

6

Σκαπτικές εργασίες (§ 4.3.γ)

3

4

Καθαρισμός φρεατίων (§ 4.3.α)

4

5
7

Γεωφωνικός εντοπισμός διαρροής (§
4.3.β)
Απόφραξη με μηχάνημα
(§ 4.3.δ)

Κόστος

2
10
ΣΥΝΟΛΟ
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Αξιολόγηση προσφορών:
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βαθμολογία στην οποία θα συμμετέχουν κατά 80% η
οικονομική προσφορά (‘’ΣΥΝΟΛΟ,, του πίνακα οικονομικής προσφοράς) και κατά 20% η
εμπειρία του υπεύθυνου υδραυλικού βάση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. Η βαθμολογία
(Α) των οικονομικών προσφορών θα γίνει με μέγιστο το 100 με το οποίο θα βαθμολογηθεί η
μικρότερη οικονομική προσφορά και οι υπόλοιπες θα βαθμολογηθούν αντιστρόφως
ανάλογα. Η βαθμολογία (Β) της εμπειρίας θα γίνει βάση των συνολικών δομημένων
τετραγωνικών των υπό συντήρηση εγκαταστάσεων όπως αυτό προκύπτει από τις βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης που θα γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή αφού ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παραγράφου 6.Ε του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Ο μέγιστος βαθμός (100) θα δοθεί στο
μέγιστο εμβαδό και οι υπόλοιπες προσφορές θα βαθμολογηθούν ανάλογα. Η τελική
βαθμολογία βάση της οποίας θα προκύψει ο ανάδοχος, θα προκύψει από τον τύπο
0,8xΑ+0,2xΒ. Η προσφορά που θα λάβει την μέγιστη βαθμολογία θα είναι ο ανάδοχος
εφόσον καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του διαγωνισμού.
Β) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό επί τοις
εκατό (%) και σε ποσό, θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δε θα περιλαμβάνεται
στην κύρια τιμή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι
προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.5. Ισχύς Προσφοράς
Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι το λιγότερο ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1. Αποσφράγιση προσφορών – Αποκλεισμός προμηθευτών
1. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή μετά την ώρα λήξης της
προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια
με την παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών.
Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ακολουθεί η φάση του ανοίγματος των
τεχνικών προσφορών όσων εκ των συμμετεχόντων τα δικαιολογητικά είναι τυπικά και νομικά
εντάξει από την Επιτροπή. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα ακολουθήσει
το και τελευταίο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και της αξιολόγησης.
β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
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αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
Η χρονική περίοδος των φάσεων κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά.
2. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
α) Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.3 της παρούσας, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από
την Αναθέτουσα Αρχή.
β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο
υποψήφιος με την αμέσως συμφερότερη προσφορά και ούτω καθεξής.
γ) Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δε
γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση.

4.2. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
α)
Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόρριψη όσων
δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά - Τεχνική αξιολόγηση .
β)
Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν
τηρούν οικονομικούς όρους της διακήρυξης ή είναι ασαφείς στα σχετικά θέματα (ή και
ασύμφορες).
Ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση την αναφερόμενη αξιολόγησηβαθμολόγηση.
4.3. Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές
Διοικητικές ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στο
ν.4412/16 στο άρθρο 127 .
1.
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), 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 ή της
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
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του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
3.
Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος
του ανωτέρω παραβόλου.

4.4. Διευκρινίσεις Προκήρυξης - Προσφορών

1.
Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή του
Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το
συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το
περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική και δε θεωρείται αντιπροσφορά.
2.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν με την προσφορά τους πληροφορίες που δεν
καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη
αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις.

4.5. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
1.
Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις κα τα δυνάμει αυτών διατάγματα, καθώς
και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που
αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.
2.
Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και να καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του
έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα ή και ομόρων ιδιοκτησιών.
3.
Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές
διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό
στο ανατιθέμενο έργο.
4.
Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την
υλοποίηση του εν λόγω έργου (με πλήρη κοινωνική ασφάλιση).

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1.
Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών στοιχείων) γίνεται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας.
2.
Η επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση λαμβάνεται μετά από πρόταση
της Επιτροπής του Διαγωνισμού από το Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α. και δύναται να αναφέρεται είτε στην
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κατακύρωση του διαγωνισμού, είτε στην επανάληψή του, είτε στην ακύρωσή του , είτε στη
ματαίωση της συμβάσεως.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο από το Ο.Α.Κ.Α.
3.
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε
προσφορά, ο Ανάδοχος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης (άρθρο 7, εδαφ.2).
2.
Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και
από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τους οποίους
κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α.
3.
Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα υπογράψει
τη σύμβαση, θα πρέπει να καταθέσει έγγραφα σχετικά με τη νομιμοποίηση του ως
εκπρόσωπος της Εταιρείας.
4.
Η σύμβαση της ανάθεσης της υπηρεσίας θα έχει ισχύ 1 έτος.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
7.1. 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 χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180,00€),
δηλαδή ποσού που αντιστοιχεί σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ και θα
απευθύνεται προς το Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με τίτλο
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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
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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 τουλάχιστον ή
Αορίστου χρόνου.
7.2. 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 .

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποζημίωση του ανάδοχου θα καταβάλλεται μέχρι 60 ημέρες από την κατάθεση των
τιμολογίων κατόπιν της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του αρμοδίου τμήματος.
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς σχετική
έγγραφη συναίνεση από το Ο.Α.Κ.Α.
Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί
την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
Πριν από κάθε πληρωμή θα πρέπει να έχει υποβληθεί ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη
νομοθεσία.
Κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν
αποκλειστικά (ν.4172/2013,ν.4013/2011).

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις
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εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η Εγγυητική Επιστολή καταπίπτει.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση
της Εγγυητικής Επιστολής, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης
οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της,
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην
παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο είναι
η εξόφληση των υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης
υπηρεσιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία
και λύση της Σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας
Αρχής η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης.

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής
ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Α.Κ.Α.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το σύνολο των εργασιών συντήρησης και
επισκευής των υδραυλικών συστημάτων ύδρευσης, ζεστού νερού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης
(μόνιμο δίκτυο) και άρδευσης όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. καθώς και του
περιβάλλοντα χώρου αυτού.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους.
Οι εργασίες θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων σε
εβδομαδιαία ή ημερήσια βάση και θα περιλαμβάνουν:
 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 Υπηρεσίες συντήρησης σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης.
 Εργασίες επισκευής ειδών υγιεινής.
 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών.
 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων πυροσβεστικών συστημάτων (σωληνώσεων).
 Εργασίες συντήρησης του δικτύου Φυσικού Αερίου.
 Εργασίες επισκευής του δικτύου άρδευσης.
Οι παραπάνω εργασίες διαχωρίζονται ως εξής:
α) Εργασίες συντήρησης.
β) Κάλυψη εκδηλώσεων.
γ) Επισκευαστικές και επανορθωτικές εργασίες.
Η αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων του αναδόχου περιγράφεται παρακάτω.
Στο σημείο αυτό ρητώς δηλώνεται ότι:
 Ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό με δική του ευθύνη επιβεβαιώνει το είδος, τον
τύπο, την θέση και την ποσότητα του εγκατεστημένου υδραυλικού εξοπλισμού των
εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 Σε κάθε περίπτωση το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή ετήσιο τίμημα των προβλεπόμενων
εργασιών προληπτικής προγραμματισμένης συντήρησης εκάστης εγκατάστασης, αφορά το
είδος, τον τύπο, την θέση και την συνολική ποσότητα του επί τόπου εγκατεστημένου στο
Ο.Α.Κ.Α. υδραυλικού εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων.
Ο ανάδοχος θα θέσει στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. δυο (2)
τεχνίτες υδραυλικούς. Οι ώρες εργασίας και οι ημέρες εργασίας θα καθορίζονται στην αρχή
κάθε εβδομάδας, με πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από την τεχνική υπηρεσία του
Ο.Α.Κ.Α., βάσει των βλαβών στο υδραυλικό σύστημα που έχουν προκύψει και βάσει του
μηνιαίου προγράμματος εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων θα τίθεται υπόψη του
συντηρητή στις αρχές κάθε μήνα.
Από τους δύο τεχνίτες ο ένας θα είναι υπεύθυνος του συνόλου των υδραυλικών
εργασιών και υπόλογος απέναντι στο Ο.Α.Κ.Α. και το νόμο για το σύνολο των ζητημάτων που
προβλέπει ο παρών διαγωνισμός και η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί. Ο δεύτερος
τεχνίτης θα είναι βοηθός του πρώτου.

21

18PROC004097971 2018-11-30
Οι δύο τεχνίτες που θα συνεργαστούν με το Ο.Α.Κ.Α. θα καθοριστούν στην αρχή της
σύμβασης και θα παραμείνουν σταθεροί έως τη λήξη αυτής. Υποχρεούνται δε α) να είναι
παρόντες οι ίδιοι αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. κατά την διάρκεια του
προαναφερθέντος προγράμματος, β) για την άμεση παρέμβασή τους, σε περίπτωση έκτακτης
βλάβης, κατόπιν συνεργασίας με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.
Οι υδραυλικές εργασίες θα γίνονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας με ευθύνη του υπεύθυνου τεχνίτη. Επίσης θα πρέπει να ακολουθούνται όλες οι
σχετικές υποδείξεις και οι εντολές της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Τέλος οι υδραυλικές
εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία καθώς και με τις αρχές της
τέχνης και της επιστήμης.
Κύρια προσόντα υδραυλικού.
Οι τεχνίτες υδραυλικοί θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα
παρακάτω προσόντα :
1) Ο πρώτος ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για το σύνολο των υδραυλικών εργασιών θα
πρέπει να είναι αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός, 1ης ειδικότητας και 2ης ειδικότητας.
2) Ο δεύτερος υδραυλικός, ο οποίος θα είναι βοηθός του πρώτου, θα πρέπει να είναι
υποχρεωτικά τεχνίτης (1η βαθμίδα ) και 1ης ειδικότητας.
Οι παραπάνω ορισμοί είναι βάσει Π.Δ. 112/17-10-2012 (ΦΕΚ Α 197). Ομοίως και οι
βεβαιώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την ειδικότητα και την βαθμίδα που κατέχουν θα
είναι βάσει του άρθρου 5 του προαναφερόμενου Π.Δ. και θα αντιστοιχούν απόλυτα σε ότι
προβλέπεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

2.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Γενικά το αντικείμενο των εργασιών που περιλαμβάνει ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς τα
κάτωθι:
 Έλεγχος, αποκατάσταση ή αντικατάσταση κρουνών, διακοπτών, βρυσών, αναμικτήρων,
μπαταριών, δοχείων πλύσεως λεκανών, βαλβίδων έκπλυσης λεκανών, πλωτήρων (φλοτέρ),
σπιράλ συνδέσεως, κλπ. Τα μικροϋλικά (ελαστικά στεγανοποιητικά, Teflon, καννάβι, κλπ.)
είναι ευθύνη του αναδόχου και συμπεριλαμβάνονται στο τίμημα.
 Συντήρηση, καθαρισμός, απόφραξη υδροσυλλεκτήρων, υδρορροών, φρεατίων και
εσχαρών δικτύου ομβρίων, εκτός αυτών του Περιβάλλοντα Χώρου των εγκαταστάσεων.
 Συντήρηση, καθαρισμός, απόφραξη δικτύου αποχέτευσης, φρεατίων, παγίδων κλπ.
 Αποκατάσταση διαρροών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, ομβρίων,
πυρόσβεσης, θέρμανσης, κλιματισμού, άρδευσης.
 Αποκατάσταση φθαρμένων μονώσεων δικτύων.
 Εξαέρωση δικτύων και μηχανημάτων ή συσκευών ενεργητικών ή παθητικών που
διαθέτουν χειροκίνητα εξαεριστικά.
 Έλεγχος, συντήρηση, αποκατάσταση ή αντικατάσταση, κυκλοφορητών, αντλιών,
συγκροτημάτων, τερματικών μονάδων θέρμανσης ή και ψύξης, δοχείων, μηχανημάτων,
πηγών θέρμανσης και ψύξης (λέβητες, ψύκτες, πύργοι ψύξεως).
 Γενικώς την καταγραφή και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που
εντοπίζονται καθώς και την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής της Υπηρεσίας σχετικής με την
συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.
 Καταμέτρηση των υλικών που απαιτούνται για την συντήρηση. Για την προμήθεια των
υλικών ισχύουν τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.
Ο υπεύθυνος υδραυλικός καθώς και ο βοηθός του υποχρεούται να είναι παρόντες στο
Ο.Α.Κ.Α. για υδραυλικές εργασίες 170 ώρες μηνιαίως έκαστος. Το πρόγραμμα εργασίας τους

22

18PROC004097971 2018-11-30
θα διαμορφώνεται εβδομαδιαίως (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1) και δύναται να
καλύπτει και τις επτά ημέρες εφόσον απαιτείται, βάσει του προγράμματος εκδηλώσεων του
Ο.Α.Κ.Α. στις οποίες πρέπει να έχουν παρουσία οι υδραυλικοί κατόπιν συνεννόησης με την
τεχνική υπηρεσία και έγκρισης από τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.
Το μηνιαίο πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη, κατόπιν έγγραφης
έγκρισης από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Η αμοιβή θα υπολογίζεται βάσει του μέσου
ωρομισθίου που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια και εφόσον
υπάρξει έγκριση από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α. θα τιμολογούνται οι επιπλέον ώρες.
Εργασίες επισκευής δικτύου
 Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σιδηροσωλήνες (με σπείρωμα ή με αυλακωτά
εξαρτήματα) μέχρι και 6 με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυαιθυλενίου HDPE μέχρι και Φ160 με τα
ανάλογα εξαρτήματα (ηλεκτροφιούζιον) και βάνες αυτών.
 Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες PVC αποχέτευσης μέχρι και Φ160
με τα ανάλογα εξαρτήματα αυτών.
 Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί πλαστικούς σωλήνες πιέσεως PVC 16 ATM μέχρι και
Φ160 με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών.
 Θα επισκευάζει και θα τοποθετεί σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R (θερμικής
αυτοσυγκόλλησης) με τα ανάλογα εξαρτήματα και βάνες αυτών μέχρι Φ 63.
 Θα επισκευάζει θα τοποθετεί όπου απαιτείται φλαντζοκεφαλές – φλαντζοζιμπώ σε
σωλήνες HDPE – PVC.
 Θα επισκευάζει βάνες BUTTERFLY PN16.
 Θα επισκευάζει αντλητικά δίκτυα και δίκτυα άρδευσης.
 Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ 75.

3.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

Ένας από τους δύο (2) υδραυλικούς υποχρεούται να είναι παρόν στις αθλητικές και στις
πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Ο.Α.Κ.Α. εφόσον αυτό απαιτηθεί από
τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ ο οποίος θα καθορίζει το πρόγραμμα και την διάρκεια της
απασχόλησης σε κάθε εκδήλωση.
Ο υδραυλικός που θα καλύπτει την εκδήλωση θα προσδιορίζεται με ευθύνη του υπεύθυνου
υδραυλικού και μέσα στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται τα εξής:
 Μία ημέρα πριν από κάθε αθλητική διοργάνωση θα πραγματοποιείται έλεγχος και
προληπτική συντήρηση των υδραυλικών της αντίστοιχης εγκατάστασης.
 Τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδήλωση.
 Την αποκατάσταση όποιου προβλήματος προκύψει στους παραπάνω ελέγχους.
 Επανέλεγχο για διαρροές και καταγραφή όποιων προβλημάτων μετά το τέλος της
εκδήλωσης.
Το σύνολο των ωρών που θα απασχοληθούν για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ο
υδραυλικός (τεχνίτης και βοηθός) θα είναι 700 ώρες συνολικά. Η χρέωση της απασχόλησης
για τις ώρες αυτές θα γίνεται μηνιαίως βάση της τιμής μονάδας όπως προκύπτει από την
οικονομική προσφορά. Αν οι ώρες αυτές εξαντληθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, είναι
δυνατό να επεκταθούν κατόπιν εισήγησης του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων και να
αποζημιωθούν με την προαναφερόμενη τιμή μονάδας.
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4.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
α) Καθαρισμός των φρεατίων.
ακαθάρτων μπάσκετ (2 φρεάτια), ομβρίων μπάσκετ (2 φρεάτια), ακαθάρτων κεντρικού
σταδίου (θύρα 1 και θύρα 35).
Οι εργασίες προβλέπουν την πλύση των φρεατίων (με την ταυτόχρονη άντληση με κατάλληλο
βυτιοφόρο των λυμάτων) και την απομάκρυνση των στερεών λυμάτων και σκουπιδιών. Οι
εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται άπαξ κατά τη διάρκεια της σύμβασης κατόπιν
συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.
β) Γεωφωνικός εντοπισμός διαρροής σε σωλήνα ύδρευσης. Η εργασία αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί έως (δύο) 2 φορές εντός ενός (1) έτους συντήρησης.
γ) Σκαπτικές εργασίες για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης δικτύου ύδρευσης,
αποχέτευσης και άρδευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται το σκάψιμο έως 3 m3 και μετά την
επισκευή, την επίχωση και την πλήρη αποκατάσταση της επιφάνειας με άσφαλτο. Στην
περίπτωση που η επιφάνεια είναι πλακάκια ή κράσπεδο, η εργασία θα τιμολογηθεί με
έκπτωση 10% της προσφερόμενης τιμής στην οικονομική προσφορά .Στην περίπτωση που η
επιφάνεια είναι χώμα η αντίστοιχη έκπτωση θα είναι 30% της αρχικής.
Ο μέγιστος αριθμός σκαπτικών εργασιών εντός ενός έτους είναι 3 φορές.
δ) Απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης έως Φ200 με κατάλληλο πιεστικό μηχάνημα. Ο μέγιστος
αριθμός εργασιών απόφραξης με μηχάνημα είναι 10 φορές εντός (1) ενός έτους.

5.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΥΛΙΚΑ.

Τα απαραίτητα υλικά για τις επισκευές και τις συντηρήσεις όπως αυτά θα καθορίζονται
πλήρως στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά από τον υπεύθυνο υδραυλικό θα τα προμηθεύεται
το Ο.Α.Κ.Α.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για κάθε εργασία
επισκευής ή συντήρησης .
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να απασχολεί όποτε κρίνει αυτός απαραίτητο επιπλέον βοηθό
(ή βοηθούς) τεχνίτη(ες) υδραυλικό(ούς) στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η αμοιβή των
οποίων τον βαρύνει εξολοκλήρου.
Υπάρχει δυνατότητα για συγκεκριμένες έκτακτες και επείγουσες εργασίες μετά από
έγγραφη εντολή της διεύθυνσης του ΟΑΚΑ (αφού υπάρξει εισήγηση από την Τεχνική
Υπηρεσία),ο υδραυλικός να προμηθευτεί απευθείας τα απαραίτητα υλικά – εργαλεία για την
ολοκλήρωση των εργασιών. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος των υλικών δεν μπορεί να
ξεπερνάει τα 600 €/ανά εργασία και θα τιμολογούνται μαζί με τις εργασίες που παρέχει ο
υδραυλικός και θα δίνεται αναλυτική λίστα των υλικών με τις αντίστοιχες τιμές τους ,οι
οποίες δεν είναι δυνατό να ξεπερνούν τις τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου των υλικών
μειωμένες κατά 15%. Τον παραπάνω έλεγχο τιμών θα διεξάγει το τμήμα προμηθειών.

6.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Α. Φωτοαντίγραφο αδειοδότησης της εταιρείας στην περίπτωση όπου ορίζεται από το
νόμο.

24

18PROC004097971 2018-11-30
Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις την συντήρηση των
οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον
διαγωνισμό καθώς και των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου έργου και
αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Γ. Τις απαραίτητες άδειες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ 112/17-10-2012.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα του
υπεύθυνου του τμήματος Η – Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., στην επίβλεψη και την
βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών στην περίπτωση που αναλάβει το έργο. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει η μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών αναγνωρίζει
το δικαίωμα του Ο.Α.Κ.Α. στην αυτόματη μη καταβολή της αντίστοιχης μηνιαίας αποζημίωσης
χωρίς περαιτέρω οικονομικές ή άλλες αξιώσεις. Αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα στο Ο.Α.Κ.Α.
της μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς επιπλέον αξιώσεις από το μέρος του αναδόχου.
Ε. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει πλην της οικονομικής προσφοράς και με βάση την
εμπειρία του υπεύθυνου υδραυλικού. Ο υπεύθυνος υδραυλικός θα πρέπει να καταθέσει με
ποινή αποκλεισμού βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υδραυλικών εργασιών συντήρησης σε
κτιριακές εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης (π.χ. αθλητικούς χώρους, δημόσιους χώρους με
μεγάλη επισκεψιμότητα, κλπ). Οι βεβαιώσεις πρέπει να υπογράφονται από τον υπεύθυνο
για την συντήρηση μηχανικό του φορέα, να περιγράφει με σαφήνεια την χρήση του χώρου
και τα συνολικά δομημένα τετραγωνικά της εγκατάστασης. Επίσης στις βεβαιώσεις θα
πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια η χρονική διάρκεια των συμβάσεων συντήρησης.
Θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση οι βεβαιώσεις που αφορούν την τελευταία τριετία και
έχουν ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Οι βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται
από τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης.
Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών απορρίπτονται από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής
ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

25

18PROC004097971 2018-11-30
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 φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221418]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 /ΜΑΡΟΥΣΙ/15123
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
- Τηλέφωνο: 210-6834569
- Ηλ. ταχυδρομείο: oakasup@otenet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
www.oaka.com.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 43328000-8)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 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
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή 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:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς
της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
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.
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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 []Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
μέρος
της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:
[……]
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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
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- 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; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
ναι,
ναΕάν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
αναφερθούν
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
[……]
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
[……]
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, εγγράφων): xxiv
αναφέρετε:
[……][……][……]
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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 δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
xxvi
καταστάσεις :
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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
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:
[..........……]
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
Έχει

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi
κατά
την
εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την [….................]
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες μέτρα αυτοκάθαρσης;
παρόμοιες κυρώσεις;
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
πληροφορίες:
που λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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 εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική άδεια από συγκεκριμένο
Δημόσιο Φορέα για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Απάντηση:
1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του έτος:
[……]
κύκλος
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών εργασιών:[……][…]νόμισμα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή έτος:
[……]
κύκλος
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος:
[……]
κύκλος
εργασιών:[……][…]νόμισμα

2) 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:

3) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη
επαγγελματικών
κινδύνων
του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1)Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, ο
οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:

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

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxxxv, ιδίως
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία
τρία έτη ήταν τα εξής:

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
6) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του [……]
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
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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 Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
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 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:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V : 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 αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ
ΛΟΥΗΣ» , 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 του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

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

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

iii

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.
iv

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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.
viii

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

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).
x

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

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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).
xii

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.
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xiii

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

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”.
xv

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.".
xvi

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

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

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

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

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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