Mαρούσι, 05-11-16
Αρ. Πρ. 6/7120

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης»
προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, προκειμένου να προβεί στην
επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση του συστήματος SCADA στην τελευταία
έκδοση του MICROSCADA SYS 600 9.4 της ABB., συνολικού προϋπολογισμού
32.500,00€, πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας, με σφραγισμένες προσφορές, στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Ο.Α.Κ.Α., Λ. Κηφισίας 37,
Μαρούσι. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α.,
καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνουν
δεκτές δε θα πρωτοκολληθούν και θα παραδίδονται–επιστρέφονται στον
προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά
(www.oaka.com.gr). Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο 210-6834569.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Aρ. Διακ.: 224

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 :
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
Την ΚΥΑ 998/88 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.Σπύρος Λούης (ΦΕΚ Β 37/28.1.1988).
1.3
Του Ν. 2286/95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄1-2-1995).
1.4
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.
1.5
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.
1.6
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).
1.7
Του ΠΔ 151/1998( ΦΕΚ 116/τ. Α /1998) « Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης
και εντολής πληρωμής των δαπανών του δημοσίου».
1.8
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).
1.9
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.4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων και άλλες διατάξεις», (αριθμ. 9παρ. 4β).
1.12
Του Ν.4412/16/08-08-16 (ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»
1.1
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Τις αποφάσεις:
-Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος 92/5319/10-02-2015 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων με αριθμό 16REQ003912915,
στην 17η/09-12-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α.
- Την 41η/ 07-11-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α, στην οποία εγκρίθηκε
το υπ΄αρ. πρωτ.: 6/6020/21-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση
συστήματος SCADA και αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τους
ίδιους όρους.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση
του συστήματος SCADA στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α,
συνολικού
προϋπολογισμού 32.500,00€, πλέον ΦΠΑ.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ/νσης
Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αριθ. 37 ενώπιον επιτροπής
Διενέργειας, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:30.
Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου
2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ
θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται
στον προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες.
Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει κατά την κρίση
του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά
υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη.
Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, σε οποιοδήποτε
στάδιο, προσφορά που κρίνεται οικονομικά ασύμφορη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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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.
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων,
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
 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.
 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές .
 H αρμόδια επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της
να ζητήσει από τον συμμετέχοντα-προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις
επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών, τεχνικών, συγγραφής
υποχρεώσεων κ.λ.π.), αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε
περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες
διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους
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πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται
στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και
εμπειρία.
Α.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η αναβάθμιση του συστήματος SCADA στην
τελευταία έκδοση του MICROSCADA SYS 600 9.4 της ABB, καθώς και η
προμήθεια των παρακάτω, με δαπάνη του αναδόχου:
Η/Υ HP Ζ240 (2 τεμάχια)
ΟΘΟΝΗ 26΄΄ (2 τεμάχια)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET HP ( 1 τεμάχιο)
Τα παραπάνω είδη θα αγοραστούν, θα εγκατασταθούν έχοντας υπόψη:
 Ότι η λειτουργία του κάθε υπολογιστή θα είναι hot stand by του άλλου .
 Ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του συστήματος
(όπως του παλιού).
 Ότι το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία για τον έλεγχο του
συστήματος μέσης τάσης του Ο.Α.Κ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

–

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΙ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Α. Δεν γίνονται δεκτοί:
Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» ή βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ιδίου νόμου.
Β. 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.
Γ. 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.
2.2 Προσόντα και Δικαιολογητικά
1.Υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση ,εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
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ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ενήμεροι .
4.Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά όλους τους
απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και
όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής
ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε.
κ.λ.π.), στην οποία να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο .
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των συνθηκών εργασίας στο Ο.Α.Κ.Α.,
τους διαφορετικούς τύπους και τις ιδιαιτερότητες του υπό συντήρηση εξοπλισμού
και ότι έχει την δυνατότητα αναβάθμισης, χωρίς άλλη απαίτηση μεσολάβησης
από το Ο.Α.Κ.Α. στις κατασκευάστριες-προμηθεύτριες εταιρίες, καθώς και των
όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους
όρους της διακήρυξης.
7. Yπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο
θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα
για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της αναδόχου εταιρίας,
όσο και έναντι τρίτων που επηρεάζονται από τις εν λόγω εργασίες.
9. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001 της
εταιρείας σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων βρίσκεται σε διαδικασία
ανανέωσης και εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, τότε απαιτείται
ανάλογη βεβαίωση από τον φορέα που να βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων στο
διαγωνισμό είναι σε διαδικασία ανανέωσης και ότι εκκρεμεί η έκδοση του
πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι υποχρεωτική η προσκόμιση
του πιστοποιητικού όταν αυτό εκδοθεί.
Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 9),
απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 3ο: YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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3.1 Τρόπος Σύνταξης
Οι προσφορές πρέπει:
α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
β) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρουν την
υπογραφή του υπεύθυνου της «εταιρείας».
γ) Να είναι μηχανογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες
κ.λ.π., 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.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές
έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών.
δ) Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις των όρων της διακήρυξης, μπορεί
αυτό κατά την κρίση της επιτροπής του Διαγωνισμού να αποτελέσει στοιχείο
αποκλεισμού της εταιρείας. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της
διακήρυξης, αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.
ε) 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.
στ) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας, για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
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 κλειστές 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 στην παραπάνω παράγραφο.
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3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
έχει χωριστεί σε δύο μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις):
α) Το πρώτο μέρος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει τα
δικαιολογητικά (από 1 έως 9, της παραγράφου 2.2) .
β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού
φακέλου.

3.3.

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
προσφορά με βάση την τιμή.
3.4. Χρόνος ισχύος προσφορών


Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες , από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.



Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

του

παραπάνω

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» .
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Κατά της αποφάσεως
της επιτροπής που κρίνει επί ενστάσεων δεν χωρεί προσφυγή ή ένδικο μέσο σε
άλλο όργανο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή
των όρων της διακήρυξης.

8

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
4.1.1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 73 του Ν. 4412/201(ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» .
4.1.2. Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει , ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού .
4.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση Αρχή και αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια
προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε
ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι
επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού.
4.1.5. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4.1.6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 ( Σε περίπτωση που δεν
έχει κατατεθεί κατά την υποβολή των προσφορών).
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 .
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΑΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης, προσκομίζοντας απαραίτητα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ύψους 5% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ.
2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
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κατακύρωση και από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του
Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και
θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που
κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α.
3.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη η Σύμβαση. Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης,
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
αναδόχου. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον
τα εξής:
α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης ,
β) τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) την ανάθεση υπηρεσίας,
δ) την τιμή,
ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας,
στ) τις τεχνικές προδιαγραφές ,
ζ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
η) τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ) τον τόπο επίλυσης των τυχών διαφορών,
ι) τον τόπο και χρόνο πληρωμής ,
ια) τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση
προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα
Παραρτήματα της διακήρυξης (τεχνικές προδιαγραφές-συγγραφή υποχρεώσεων) και
το αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
6. Η Σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών και θέση σε λειτουργία του αναβαθμισμένου
συστήματος . Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη
γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α) τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας .
β) τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
γ) τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση τιμολογίου και κατά τα
οριζόμενα στους Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα
υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη ,
καθώς και την προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ο ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ-

1.Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2.Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην
περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα
αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις αναδόχου- κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα διακήρυξη.
4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε
την αναβάθμιση μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
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5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση το
O.A.K.A.διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας διαγωνισμού εις βάρος του για την
ολοκλήρωση του έργου. Στον έκπτωτο ανάδοχο παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης
του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται εις βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.
7. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του
αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους
της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των
υποχρεώσεών του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής
δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο και γενικότερα να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
8. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής.
9. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε
ζημίας από την παράβαση από την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για την διαδικασία
κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
133 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να
επικαλεστούν άγνοιά τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΛΙΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α
«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
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