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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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Αρ. Πρωτ.: 19505/19/ΓΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφερότερη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 117 και το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού
προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
έχοντας υπόψη:
Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τους Ν.4430/2016, 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017, 4468/2017,
4469/2017, 4472/2017 και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών 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.
3. Το Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013».
4. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'Ι61) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
7. Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».
9. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
10. Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις".
11. Το Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".
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13. Το Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.
14. Το Π.Δ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β'
1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες"
15. Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
16. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία".
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΑΙ45) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
19. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».
20. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
21. Το Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Το Π.Δ. 83/84 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας».
23. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α' 204/19-71974), όπως ισχύει.
24. Το Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
25. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α') «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν.4276/2014,Ν.4281/2014,Ν.4354/2015.
26. Τα άρθρα 83, 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 2730/1999, Ν.3283/2004, Ν.
3899/2010, Ν.4223/2013, Ν. 4270/2014, Ν.4337/2015.
27. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α') και
του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α')
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του
Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α').
28. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α') «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
29. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2000).
30. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
31. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
32. Τίς διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012, το Ν.
4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
33. Τον κανονισμό 2342/2015 της Ε.Ε./15-12-2015 για τροποποίηση των οδηγιών και του Συμβουλίου για
τα όρια ως αναφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
34. Το Π.Δ. 92/2013 «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α' 131/05-06-2013).
35. Το Π.Δ. 99/2013 «Κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α' 134/05-06-2013).
36. Το Π.Δ. 128/ΦΕΚ 195, Τ.Α./17-9-2013 «Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Π.Δ. 75/2013 (Α'119),
89/2013 (Α'130), 96/2013 (Α'133) και 99/2013 (α'134).
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37. Τη με αριθ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση τυποποιημένου εντύπου
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων κάτω των κοινοτικών ορίων».
38. Τη με Αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β') Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
39. Τη με Αριθ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β') Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005».
40. Τη με αριθμό 57654/23-5-2017 απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781,τχ. Β.).
41. Την 22292/Β2/13-2-2019 (ΑΔΑ:Ψ9584653ΠΣ-ΥΓΙ) (Αρ. πρωτ. Π.Θ. 2916/19/ΓΠ/13-2-2019) απόφαση
έγκρισης του προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας, Οικονομικού έτους 2019.
42. Τη Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με αριθμό 127422/Ζ1/26.07.2018 ΑΔΑ:ΨΡΠΑ4653ΠΣΧ-ΠΣΧ.
43. Το ΦΕΚ 463/17-08-2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
44. Το ΦΕΚ 4086/τ.Β/18-9-2018 σχετικό με τον Καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
45. Την 17006/18/ΓΠ/3-9-2018 (ΑΔΑ:6ΜΝΤ469Β7Ξ-5ΙΘ) απόφαση του Πρύτανη περί συγκρότησης του
Πρυτανικού Συμβουλίου
46.
Το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
47. Το με αριθμ. Πρωτ. 15433/19/ΓΠ1/25-06-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005240756) πρωτογενές αίτημα
Αγροκτήματος στη Λάρισα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
48. Την 39/02-07-2019 συνεδρίαση θέμα 5.α (6ΜΔΓ469Β7Ξ-041) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
για την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με αριθμ. πρωτ.:15433/19/ΓΠ1/25-06-2019 (ΑΔΑΜ:
19REQ005240756) και της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ», συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24% 74.400,00 €
(60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
49. Την με αριθμ. Πρωτ.16862/19/ΓΠ(ΑΔΑ:Ω2ΕΓ469Β7Ξ-ΙΝΧ)(ΑΔΑΜ: 19REQ005257832) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών με α/α 754 από τον ΚΑΕ
4122α
50. Την με αριθμ. Πρωτ.16844/19/ΓΠ/10-07-2019 (ΑΔΑ:Ω0ΥΑ469Β7Ξ-Γ7Λ) απόφαση προέγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020 από τον ΚΑΕ 4122α
51. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών 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.
52.Τη σχετική απόφαση την οποία έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
43η/26.07.2019 (ΑΔΑ:Ω4ΩΞ469Β7Ξ-ΕΣΙ) συνεδρίασή της για τη ματαίωση του διαγωνισμού με αριθ. πρωτ.:
16841/19/ΓΠ/10-07-2019, ΑΔΑΜ:19PROC005258061 2019-07-10 και την επαναπροκήρυξή του με
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
53. Την τεχνική έκθεση με αριθμ. πρωτ.:18965/19/ΓΠ1/29-07-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 117 και το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής «ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4122α του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των
οικονομικών ετών του 2019 και 2020 CPV: 77500000-5
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (περ. γ
παρ. 1 άρθρο 121 ν.4412/16), από την ανάρτηση αυτής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα
66, 117, 120 και 121 του Ν. 4412/16.
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα αυτής σύμβασης στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
Η περίληψη αυτής παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Το πλήρες σώμα αυτής Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή
του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.uth.gr
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Ο ΑΝΤΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ

VASILEIA
FRAGKO
U
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1°

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ &
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ,
38221, Βόλος

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΟΛΟ

05-08-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ Π.Θ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

05-08-2019

14-08-2019

19-08-2019

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν
θα γίνουν αποδεκτές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών και
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες σύμφωνα με το
άρθρο 97 του ν. 4412/2016 από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας
άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για μικρότερο διάστημα.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους
ανωτέρας βίας (απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά την
αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημερομηνία αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Στην
περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
όλους τους Διαγωνιζομένους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση
που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω
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αναφερόμενη αναβολή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μετάθεση της ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού), εκτός εάν δεν υπάρχει απαρτία της επιτροπής οπότε θα
ανοιχθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (Συνοπτικός διαγωνισμός) με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση υποβολής οι προσφορές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και άμεση ηλεκτρονική δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την
ημερομηνία δημοσίευσης κατά το άρθρο 67 του ν. 4412/16.
1.1 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι
από την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Θ
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
Διευκρινήσεις:
Προσφορές ενώσεων/κοινοπραξιών υπογράφονται από όλα τα μέλη της/νόμιμους εκπροσώπους των μελών
της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που υποβάλλεται σε
πρωτότυπο μαζί με την προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
1.2 Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και
κάθε μέλος του - σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση
α) της παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί
ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.
1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό (άρθρο 25 ν.4412/16):
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα
Α) Στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
Β) Σε κράτος μέλος της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
Γ) είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμός που η υπό
ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
Δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση Γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ε) Όσοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3.2.1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά.
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Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κρίνεται
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της παραγράφου 1.3 «Δικαίωμα Συμμετοχής».
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.4.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, και
η οποία έχει επαληθευτεί όπως προβλέπεται στα άρθρα 73 έως 81 του ν. 4412/2016, για έναν ή
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος.
β) Δωροδοκία. όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της
Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 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 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 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 ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (ΑΊ66).
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 των ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 4198/2003 (Α'215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν
λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οι ανωτέρω
λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
(στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Δ.Σ. )
ζ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
η) Δεν τηρούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα, όπως αυτές αναφέρονται στη
παράγραφο 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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θ) Ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι ενήμερος όσο αφορά τις φορολογικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την
οδηγία 2014/24/ΕΕ
ι) ο Οικονομικός Φορέας σύμφωνα με το Άρθρο 130, δεν παραβιάζει τα παρακάτω:
Τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού Δικαίου.
Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του κοινωνικού Δικαίου.
Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του εργατικού Δικαίου.
Επιπλέον ο οικονομικός φορέας:
Δεν έχει κηρύξει πτώχευση.
Δεν αποτελεί ο Οικονομικός Φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων.
Δεν βρίσκεται ο Οικονομικός Φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές.
Δεν διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.
Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει προβεί σε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Ο Οικονομικός Φορέας στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης δεν έχει δεχθεί πρόωση καταγγελία σύμβασης,
αποζημίωσης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει δηλώσει ψευδώς, δεν έχει αποκρύψει πληροφορίες, δεν έχει δηλώσει
ανικανότητα στην παροχή απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα σε παρόμοια
διαδικασία.
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των
οποίων οι διαχειριστές έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζόμενων.
Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ' αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.
Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση
με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου
αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Τρόπος Υποβολής των προσφορών
Η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που
εδρεύει επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτος στη πόλη του Βόλου.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 14-08-2019 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Π.Θ.,
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Κτίριο Παπαστράτου , 3ος όροφος, Τ.Κ. 38221, Βόλος.
Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν επιτρέπεται να μετέχει σε ένωση που υποβάλει προσφορά και
κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας ενώσεις που υποβάλουν προσφορά.
Όποιος υποβάλλει προσφορά, ατομικώς ή ως μέλος ένωσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον
προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν δικαιούται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός προσφέροντες ή
ενώσεις προσφερόντων.
Παράβαση των διατάξεων αυτών οδηγεί σε απόρριψη όλων των κατά παράβαση υποβληθεισών προσφορών.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλουν
ενστάσεις.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 32 του άρθρου 107 του Ν.
4497/2017 ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και
δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους
ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την κατάρτιση, το περιεχόμενο και την υποβολή της προσφοράς είναι
ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο της υπηρεσίας

3.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (Άρθρο 92 του Ν. 4412/2016)
1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι προσφορές
και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, (Σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ)
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 93,
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
94 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
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άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης.
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 117 και το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής «ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 19505/19/ΓΠ/05-08-2019
Ημερομηνία Διενέργειας 19-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 14-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
π.μ.
Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι
αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.
4250/14.
Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς σε κάποιον από τους (υπο)φάκελους
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» -«Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον
(υπό)φάκελο "Οικονομική Προσφορά".
Σε περίπτωση συν υποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συν διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν διαγωνιζόμενοι Η
Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
3.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »
Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων. Συγκεκριμένα,
στον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο περιλαμβάνονται:
3.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Υπεργολαβίες
3.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού.
Σημ.: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως δικαιολογητικό,
επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση
πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014).
Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση συμμετέχοντος, στην οποία θα βεβαιώνεται το
αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συμμετέχων εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών
συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
-11 -

19PROC005393742 2019-08-05
Συγκεκριμένα θα υποβάλουν: Οι συμμετέχοντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Α)Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν4497/2017 που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο Παράρτημα Ζ το οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή
στην ιστοσελίδα της.
Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, στην οποία να αναγράφονται:
1) Τα στοιχεία του διαγωνισμού για τον οποίο κατατίθεται η προσφορά και ότι έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
2) Το χρόνος ισχύος της προσφοράς του
3) Ότι θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
του άρθρου 80 και 82 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης).
Γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 της οποίας το ύψος
ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας προ Φ.Π.Α. και ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00
€).
Οι εγγυητικές συμμετοχής πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για 150 ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού
Δ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής : α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις ανωτέρω περιπτώσεις 1-5, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
3.4.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο,
υποβάλλει, επί πλέον των ανωτέρω, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος

-12 -

19PROC005393742 2019-08-05
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Η ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
3.4.3 Υπεργολαβίες Άρθρο 58 & 131 Ν. 4412/2016
Ο προσφέρων εφόσον προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ένα ή περισσότερα μέρη
οφείλει με Υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει τους υπεργολάβους που προτείνει καθώς και το Τμήμα της
σύμβασης
Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την
ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση.
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο
διορισμένο με συμβολαιογραφική πράξη.
3.5 Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς
Για την απόδειξη των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν στον υποφάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς. επί ποινή αποκλεισμού :
1. την τεχνική προσφορά του προσφέροντος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Διακήρυξης
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη και
2. Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για παρόμοια έργα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
4. Άδειες οδήγησης γεωργικών ελκυστήρων του προσωπικού
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) όπου να δηλώνεται ότι
•
Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης
•
Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση- ματαίωση του διαγωνισμού.
(Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής)
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984-(Α'-188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την
επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι
αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3. του Ν.
4250/14.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας
3.6 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Οικονομική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού-φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» για
κάθε Τμήμα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ .

-13 -

19PROC005393742 2019-08-05
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία,
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν
είναι μικρότερο του πέντε.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή ξεπερνούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε
είδους ή το σύνολο του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3.7 Κριτήριο αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών(άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Η υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών προσαυξάνει τη βαθμολογία του αντίστοιχου κριτηρίου μόνο
στα κριτήρια που αυτό αναφέρεται ρητά και σε ποσοστό έως 20% ανά κριτήριο. Τη μέγιστη βαθμολογία
(120) λαμβάνει ανά κριτήριο η προσφορά που πληροί κατά το συγκριτικά καλύτερο δυνατό τρόπο τις
απαιτήσεις του εκάστοτε κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
υ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +..+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ = __________________________________________________________
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς , που περιλαμβάνει το
εργατικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών), διοικητικό κόστος, εργολαβικό
κέρδος, νόμιμες κρατήσεις
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Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών
ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

A

1

ΔΟΘΕΙΣΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΘΜ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συμφωνία
προσφερόμενων
γενικών
Υπηρεσιών με
τις τεχνικές
προδιαγραφές
της διακήρυξης

80%

Προϋπηρεσία
στο δημόσιο ή
στον ιδιωτικό
τομέα στη
διαχείριση ζώων

20%

Β

1

ΑΘΡ.
ΣΤΑΘΜ.
ΒΑΘΜ.

Υπογραφές μελών Επιτροπής
Διαγωνισμού

Ειδικότερα, για το κριτήριο Β1του πίνακα κριτήριών-Προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
στη διαχείριση ζώων, θα υπάρξει η ακόλουθη διαβάθμιση ως προς την αξιολόγηση:
Η προϋπηρεσία από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος θα βαθμολογείται με 100 βαθμούς.
Η προϋπηρεσία από ένα (1) έτος έως δύο (2) έτη θα βαθμολογείται με 104 βαθμούς.
Η προϋπηρεσία από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη θα βαθμολογείται με 108 βαθμούς.
Η προϋπηρεσία από τρία (3) έτη έως τέσσερα (4) έτη θα βαθμολογείται με 112 βαθμούς.
Η προϋπηρεσία από τέσσερα (4) έτη έως πέντε (5) έτη θα βαθμολογείται με 116 βαθμούς.
Η προϋπηρεσία από πέντε (5) έτη και πάνω θα βαθμολογείται με 120 βαθμούς.

3.8 Γλώσσα Υποβολής προσφορών
Τα έγγραφα που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα συνταχθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική
Γλώσσα. Τυχόν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

3.9 Χρόνος ισχύος της Προσφοράς – Διευκρινήσεις
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3. Προσφορές οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους Όρους της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ" αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε
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κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
5. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν λείπει
κάποιο δικαιολογητικό και αυτό κρίνεται επουσιώδες από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η προσφορά δεν
απορρίπτεται με την προϋπόθεση την συμπλήρωση του φακέλου μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
6. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μόνο μετά
από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, και μέσα σε εύλογη προθεσμία. Η παραπάνω διευκρίνιση ή
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 100,102,117,127 Ν. 4412/2016
Η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
1. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού,
παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση
της επιτροπής (παρ 4, άρθρο 117. Ν.4412/2016).
2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή
διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αν είναι δυνατόν την ίδια ημέρα (κατά
την κρίση της επιτροπής) ή κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας
που διενεργεί τον διαγωνισμό και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
- 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 το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευση και της υποβολής των προσφορών.
- Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί
να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του ν. 4412/2016 μετά την άπρακτη
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πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ 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.
4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
5. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 102, παρ. 2, του Ν. 4412/16 .
6. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατόπιν της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση
ενστάσεων, ο προσφέρων, δυνάμει των άρθρων 103, 104 & 105 του ν. 4412/16, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική κοινοποίηση που του αποστέλλεται,
υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από
τον προσφέροντα στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016.

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε).
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία.
Σημείωση: Αν το κράτος μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
ανωτέρω παραγράφους 1.2 και 3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή. στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση. από υπεύθυνη δήλωση
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του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Ονομαστικοποίησης των μετοχών εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία .
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από
την παρούσα διαδικασία.
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής : α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή β)
δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω
περιπτώσεις 1-5, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
7. Μαζί με τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του προσφέροντος, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης του, τα οποία έχουν ως εξής:
8. Νομιμοποίηση του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
Αν ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτού και
του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων του.
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.):
Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο
πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
Απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση νομικού προσώπου, συλλογικού οργάνου σχετικά με την παροχή
ειδικής εξουσιοδότησης προς υπογραφή της κατακυρωθείσας προμήθειας και επιπλέον της γενικής
εκπροσώπησης του εν λόγω νομικού προσώπου.
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Σε περίπτωση ΑΕ
ί) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.,
ίί) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,
ίίί) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές
αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης
υποβολής αυτού στο αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η., με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο
Γ.Ε.Μ.Η. και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την εντολή προς
δημοσίευση του αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Η. ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης του αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Η.,
ίν) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ΕΠΕ
ί) Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας,
ίί) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα σχετικά
ΦΕΚ, με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα
σχετικά ΦΕΚ,
ίίί) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ΙΚΕ
ί) Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές
αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.,
ίί) Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή
αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η.,
ίίί) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η., όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις, το
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.
ί) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα
από Αρμόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής),
ίί) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον
ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής,
ίίί) Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής) όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές
τροποποιήσεις, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση Αλλοδαπών Εταιρειών
Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εφόσον στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα
ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού
Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του
υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, δικαστική ή διοικητική
Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
Από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε
ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σύσταση εταιρείας, τροποποιήσεις, εκπροσώπηση και, προκειμένου για Α.Ε., πρακτικό Δ.Σ. για την
εκπροσώπηση της εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ενώ για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., όταν δεν
παρίσταται ο διαχειριστής, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καταθέτουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της
περίπτωσης (Νομιμοποίηση) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α'188) (παρ.10 αρθ.80 του Ν.4412/2016)
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.4412/216
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη
συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό
διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από
το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α'
188).
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας
Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
■ «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
■ Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
■ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΚ 38221 ΒΟΛΟΣ
■ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος όροφος
Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης.:
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.:
■ Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο. Διεύθυνση. Τηλέφωνο. Α.Φ.Μ. κ.λπ.).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά
όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται (παρ. 20 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) και
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως
επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
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Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη
διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης.
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους
προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί η υπηρεσία παροχής υπηρεσιών να υποβάλλουν
ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79. παρ. 5. του Ν.
4412/2016 του άρθρου 80.
ΑΡΘΡΟ 6°
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 105 και 106 του ν. 4412/2016
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της ανάθεσης.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των ειδικών προδιαγραφών.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
(άρθρα 29 & 32 Ν. 4412/16)
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
ί) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για
την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί.
ίί) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
ΑΡΘΡΟ 7°
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική,
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Η κατωτέρω αναφερόμενη εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
I. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος, χωρίς τον
ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(I) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
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Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δυο(2) μήνες).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η
εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, μετά από έγγραφο αίτημα του προμηθευτή, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας.
Οι εγγυήσεις συντάσσεται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη τα Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997(Α'139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 8°
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής
προσδιορίζεται βάσει βέλτιστης ποιότητας - της τιμής και εφόσον Η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος
έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολόγησης. Τα κριτήρια ανάθεσης είναι αυτά που
αναφέρονται στην παρ 3.7 της παρούσης.
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα
της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Απορρίπτονται προσφορές για μέρος
των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 9°
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
2. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου
ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα:
α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και
β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
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3. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική
προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.
4. Τα έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
5. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 10°
ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το
κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση
της προσφοράς του προμηθευτή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τις προς εκτέλεση ποσότητες.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
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. Η απόφαση της διοίκησης με
την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
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γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11°
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας αρχίζει από τη υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα ενός (1)
έτους.
ΑΡΘΡΟ 12°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής.
2. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά
σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του,
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης,
υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
3. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της
σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή , για κάθε θετική και αποθετική
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος
του ποσού της Σύμβασης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ του άρθρου 204 του ν. 4412/2016
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.
4412/2016
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την εν λόγω παροχή υπηρεσιών προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη
Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές, οι οποίες περιγράφονται στις συμβατικές
του υποχρεώσεις
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γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,
δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων,
ε) εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του,
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να ορίσει εύλογη (κατ' αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από
αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση. Των
ζώων του αγροκτήματος
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παραχθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που
υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του
Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ άρθρο 203 του ν.4412/2016
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού:
α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά,
οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 .
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω,
αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 17Ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης.
3. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής
4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 18°
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.441/2016
18.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνεται τμηματικά με χρηματικό ένταλμα σε Euro, αφού
προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο παραλαβής,
β) Πρωτότυπο Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη
διακήρυξη.
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τα σχετικά Τιμολόγια που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται, ως προς τη
διαμόρφωση της τιμής.

19.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κατά την πληρωμή του είδους θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.
α. Παρακράτηση φόρου 8% προ Φ.Π.Α. (Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις) παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.
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β. Κράτηση ύψους 0,07% σε κάθε πληρωμή προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20 % εισφορά υπέρ ΟΓΑ
επί του χαρτοσήμου.
γ. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%,
πλέον 20 % εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
δ. Ο Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ε. Τα έξοδα δημοσίευσης κύριας και επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον
προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 19°
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η υλοποίηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην Τεχνική Προσφορά, διαδικασία
υλοποίησης του έργου και τον πίνακα συμμόρφωσης
2. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή η αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τις Υπηρεσίες του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της γενικής ή ειδικής άδειας υπό το καθεστώς της οποίας λειτουργεί η
Ανάδοχη εταιρεία.
3. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του Πανεπιστημίου) το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως
του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το Πανεπιστήμιο) ημερησίως για
κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το ποσό με το 1/30 της
σχέσης (Σύνολο πραγματοποιθεισών πληρωμών προ Φ.Π.Α. δια τους μήνες που έχει καταβληθεί η δαπάνη
της παροχής έργου).
5. Στην ανωτέρω περίπτωση το Πανεπιστήμιο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί σε
απευθείας ανάθεση (με ελεύθερη τιμή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να αξιώσει από τον έκπτωτο
ανάδοχο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής, παράλληλα με την αξίωση για κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού, καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας, που τυχόν ήθελε επέλθει εις
αυτό.
6. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
218 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20°
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την Διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού και σχετικά με
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, έχουν ισχύ οι Διατάξεις όπως ορίζονται από το Ν
4412/2016, "Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών". Σε περίπτωση διαφορών, που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της/των σύμβασης/σεων, οι
συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
2. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
3. Ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται με τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης,
δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ' αυτόν
τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
4. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά
τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.
5. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται από τους προσφέροντες, εκτός εάν
ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, τόσο κατά το πρώτο στάδιο (κατάθεση προσφορών)
όσο και κατά το στάδιο της κατακύρωσης, πρέπει να φέρουν ημερομηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη του
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χρόνου υποβολής τους, και πάντως μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της διακήρυξης (στην
περίπτωση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς) ή της έγγραφης ειδοποίησης (στην
περίπτωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης).
6. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
8. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
9. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή.
11.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 21°
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Οι Αναθέτουσες Αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X
του Προσαρτήματος Α΄.
3. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
4. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Βόλο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως ενός ημερολογιακού έτους οι εξής:
1. ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός βοοειδών περίπου 25 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις πωλήσεις.
α)

Ημερήσιες εργασίες:
06.30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων. Παροχή συμπυκνωμένης τροφής.
07.00 π.μ. Άρμεγμα αγελάδων.
07:00π.μ. Χορήγηση ενσιρώματος.
07.30π.μ.Φροντίδα μοσχαριών (τάισμα, εμβόλια, αποκεράτωση κλπ), πλύσιμο αρμεκτικής
μηχανής και αρμερκτηρίου.
08.00π.μ. Οδήγηση και παραμονή των ζώων στον λειμώνα ή τον χειμώνα στο προαύλιο.
08.30π.μ. Καθαρισμός στεγασμένων κτιρίων βουστασίου.
11:00π.μ. Διαχείριση αποβλήτων.
18.00μ.μ Επιστροφή των ζώων στον στάβλο και παροχή μίγματος συμπυκνωμένης ζωοτροφής.
18.30μ.μ. Άρμεγμα αγελάδων.
20.00μ.μ. Στα αρμεγόμενα ζώα παρέχουμε σανό μηδικής.
Στα ζώα της ξηράς περιόδου όταν παρέχουμε ενσίρωση ή βόσκουν στον λειμώνα παρέχουμε
μηδική. Στα ζώα της ξηράς περιόδου χορήγηση σανού μηδικής και άχυρου κατά βούληση.

β) Εβδομαδιαίες εργασίες:
Έλεγχος της δεξαμενής απολύμανσης εισερχομένων αυτοκινήτων.
Συλλογή κοπριάς από τον αύλειο μη στεγασμένο χώρο του βουστασίου.
γ) Εποχιακές εργασίες:
Απολυμάνσεις σταβλικών εγκαταστάσεων
2. ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός προβάτων περίπου 130 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις πωλήσεις.
α) Ημερήσιες εργασίες:
06:30π.μ. Ενημέρωση κατάστασης προβατοστασίου (γεννήσεις, θάνατοι, κλπ).
07:00π.μ. Άρμεγμα προβάτων.
08:30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων και παροχή συμπυκνωμένης τροφής, μηδικής και άχυρου
κατά βούληση και βοσκή στον λειμώνα.
10:30 έως 13.00π.μ. Φροντίδα νεογνών (θηλασμός, σήμανση κλπ), παρασκευή σιτηρεσίων
βοοειδών, προβάτων, καθαρισμός κοπριάς σταβλικών εγκαταστάσεων προβατοστασίου.
14:00π.μ. Καθαρισμό κοπριάς προβατοστασίου και μεταφορά της κοπριάς στον κοπροσορό.
17:00μ.μ. Θηλασμός νεογνών.
19:00μ.μ. Άρμεγμα προβάτων.
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20:00μ.μ. Παροχή στα πρόβατα μίγμα συμπυκνωμένων τροφών, μηδικής και άχυρου κατά
βούληση.
β) Εβδομαδιαίες εργασίες:
Μεταφορά χονδροειδών & συμπυκνωμένων τροφών ( φόρτωμαξεφόρτωμα ) από τις παλιές εγκαταστάσεις στις νέες εγκαταστάσεις.
Αποκομιδή κοπριάς από τους μη στεγασμένους χώρους του παλαιού προβατοστασίου και του
χώρου στέγασης των κριαριών.
γ) Εποχιακές εργασίες:
Εμβολιασμοί του κοπαδιού από εντεροτοξιναιμία, παράσιτα κ.λ.π.
Κούρεμα προβάτων περιποίηση χηλών (άνοιξη, φθινόπωρο).
Ελέγχος ύπαρξης των ενωτίων αρχές κάθε μήνα.
3. ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός χοιρομητέρων περίπου 28


Τάισμα χοιρομητέρων πρωί -απόγευμα.



Τάισμα χοιριδίων.



Τάισμα παχυνόμενων χοιριδίων.



Επιβάσεις χοιρομητέρων.



Απογαλακτισμός χοιριδίων.



Εμβολιακό πρόγραμμα χοιρομητέρων.



Χειρισμοί χοιριδίων (εμβολιακό πρόγραμμα, κοπή δοντιών και ουράς).



Καθαρισμός χώρων χοιροστασίου.



Διαχείριση αποβλήτων.



Απολυμάνσεις χώρων χοιροστασίου.



Παρασκευή σιτηρεσίων διατροφής.

4. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ:
Οι εργασίες στο πτηνοτροφείο κατά περιόδους είναι οι εξής: τάισμα, περιοδικός καθαρισμός
κοπριάς και απολύμανση των χώρων του πτηνοτροφείου.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι (σταβλίτες) πλήρους απασχόλησης 6ήμερης βάσης οι οποίοι θα
εργάζονται με επιπλέον "υπερεργασία" 2 ωρών την εβδομάδα για τις εργάσιμες ημέρες (2 άτομα
στην πρωινή βάρδια και 1 άτομο στην απογευματινή) και 2 επιπλέον εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης οι οποίοι θα εργάζονται στις αργίες ή στα ρεπό των υπολοίπων ( 1 άτομο στην πρωινή
βάρδια και 1 στην απογευματινή). Ανάλογα με την φύση των εργασιών ο δεύτερος σταβλίτης της
πρωινής βάρδιας ενδέχεται να εργασθεί με σπαστό ωράριο πρωί – απόγευμα ύστερα από υπόδειξη
της Υπηρεσίας Αγροκτήματος στη Λάρισα.
2. Το ωράριο των εργασιών για την πρωινή βάρδια θα αρχίζει στις 06:30 π.μ. και θα τελειώνει στις
13:30. Για την απογευματινή θα αρχίζει στις 13:00 και θα τελειώνει στις 20:00 μ.μ.. Σε πολύ
ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως δυστοκίες κ.λ.π. ενδέχεται να παραταθεί η διάρκεια του ωραρίου.
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3. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος στους στάβλους θα υποβληθεί πριν την ανάληψη
των καθηκόντων σε πρακτική εξέταση διαχείρισης ζώων. Για αυτό θα συσταθεί επιτροπή, για να
διαπιστωθεί η καταλληλόλητά τους.
4. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Οικονομική Υπηρεσία
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κοινοποίηση στην υπηρεσία Αγροκτήματος, πρόγραμμα εργασίας
επτά ημερών, από Δευτέρα έως και Κυριακή, για την αμέσως επόμενη εβδομάδα στο οποίο θα
φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες που θα εργασθεί το προσωπικό του.
5. Επιπλέον, πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα και γνώση για τη χρήση των
παρελκόμενων αυτού (ενσιροδιανομέα, ηλεκτρογεννήτρια κλπ.).
6. Γνώση χειρισμού των δύο αρμεκτικών μηχανών όπου γίνεται μηχανικά το άρμεγμα των ζώων καθώς
και γνώση άρμελξης προβάτων χειρωνακτικά αν χρειασθεί.
7. Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων των παρασκευαστηρίων ζωοτροφών για την παρασκευή των
σιτηρεσίων των ζώων.
8. Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων αποκομιδής της κοπριάς

στο βουστάσιο και την περαιτέρω

διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται αν του ζητηθεί να βοηθήσει τους καθηγητές στην πραγματοποίηση των
σχετικών εργαστηριακών μαθημάτων των αντιστοίχων Τμημάτων που θα γίνονται στους στάβλους.
10. Η ποιότητα του προσφερόμενου έργου από τους σταβλίτες του αναδόχου θα πιστοποιείται από τον
επόπτη του έργου.
11. Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο ζωικό κεφάλαιο ή στις κτιριακές
εγκαταστάσεις ή στα γεωργικά μηχανήματα του αγροκτήματος, εφόσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. Η πραγματογνωμοσύνη των ζημιών ή βλαβών
θα διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης
του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
12. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αιτιολογημένη απόφασή της, έχει το δικαίωμα να
αξιώσει την αντικατάσταση κάθε μέλους του απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου αν
διαπιστώνεται ακαταλληλότητα, ολιγωρία, ανάρμοστη συμπεριφορά ή δεν πειθαρχεί στις οδηγίες.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει κάθε ημέρα (πρωί-βράδυ) το βιβλίο συμβάντων του
αγροκτήματος καθώς επίσης και την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης του Αγροκτήματος με τα εξής
στοιχεία: καταγραφή του ακριβή αριθμού των ζώων ανά είδος και κατηγορία, γεννήσεις ζώων,
θανάτους, εκτέλεση θεραπευτικής αγωγής, παρασκευή σιτηρεσίων για τη διατροφή των ζώων,
στοιχεία για την αναπαραγωγή και ότι άλλο κρίνεται σημαντικό. Επίσης σε ειδικό έντυπο
συμπληρώνεται η ημερήσια παραγωγή και διάθεση αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος για κάθε
ημέρα ξεχωριστά καθώς και η συμπλήρωση του Δελτίου Αποστολής με τα απαραίτητα στοιχεία για
την πώληση του γάλακτος.
14. Μετά το πέρας της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να σβήνει τον περιττό φωτισμό να κλείνει τις
βρύσες και να ασφαλίζει τα κτίρια των κτηνοτροφικών μονάδων.
15. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά βεβαίωση προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση ζώων, εμπειρίας διαχείρισης ζώων τουλάχιστον 6 μηνών.
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Τόπος εργασιών είναι οι χώροι του Αγροκτήματος ΓΕΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε συμμετέχων οφείλει να υποβάλλει στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς των παρακάτω
πίνακα συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο με τις απαντήσεις υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α

Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα
Σαββατοκύριακα και τις αργίες για τη χρονική περίοδο από την
υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα ενός ημερολογιακού έτους
σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

1

ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ:

1.1
1.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αριθμός βοοειδών περίπου 25 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις
πωλήσεις.
α)

ΝΑΙ

Ημερήσιες εργασίες:

1.3

06.30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων. Παροχή συμπυκνωμένης τροφής.

ΝΑΙ

1.4

07.00 π.μ. Άρμεγμα αγελάδων.

ΝΑΙ

1.5

07:00π.μ. Χορήγηση ενσιρώματος.

ΝΑΙ

1.6

07.30π.μ.Φροντίδα μοσχαριών (τάισμα, εμβόλια, αποκεράτωση κλπ),
πλύσιμο αρμεκτικής μηχανής και αρμερκτηρίου.

ΝΑΙ

1.7

08.00π.μ. Οδήγηση και παραμονή των ζώων στον λειμώνα ή τον
χειμώνα στο προαύλιο.

ΝΑΙ

1.8

08.30π.μ. Καθαρισμός στεγασμένων κτιρίων βουστασίου.

ΝΑΙ

1.9

11:00π.μ. Διαχείριση αποβλήτων.

ΝΑΙ

1.10

18.00μ.μ Επιστροφή των ζώων στον στάβλο και παροχή μίγματος
συμπυκνωμένης ζωοτροφής.

ΝΑΙ

1.11

18.30μ.μ. Άρμεγμα αγελάδων.

ΝΑΙ

1.12

20.00μ.μ. Στα αρμεγόμενα ζώα παρέχουμε σανό μηδικής.

ΝΑΙ

1.13

Στα ζώα της ξηράς περιόδου όταν παρέχουμε ενσίρωση ή βόσκουν
στον λειμώνα παρέχουμε μηδική. Στα ζώα της ξηράς περιόδου
χορήγηση σανού μηδικής και άχυρου κατά βούληση.

ΝΑΙ

1.14

β) Εβδομαδιαίες εργασίες:

1.15

Έλεγχος της δεξαμενής απολύμανσης εισερχομένων αυτοκινήτων.

1.16

Συλλογή κοπριάς
βουστασίου.

από

τον

αύλειο

μη

στεγασμένο
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1.17

γ) Εποχιακές εργασίες:

1.18

Απολυμάνσεις σταβλικών εγκαταστάσεων

2
2.1

ΝΑΙ

ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός προβάτων περίπου 130 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις
πωλήσεις.

2.2

ΝΑΙ

α) Ημερήσιες εργασίες:

2.3

06:30π.μ. Ενημέρωση
θάνατοι, κλπ).

2.4

07:00π.μ. Άρμεγμα προβάτων.

ΝΑΙ

2.5

08:30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων και παροχή συμπυκνωμένης
τροφής, μηδικής και άχυρου κατά βούληση και βοσκή στον λειμώνα.

ΝΑΙ

2.6

10:30 έως 13.00π.μ. Φροντίδα νεογνών (θηλασμός, σήμανση κλπ),
παρασκευή σιτηρεσίων βοοειδών, προβάτων, καθαρισμός κοπριάς
σταβλικών εγκαταστάσεων προβατοστασίου.

ΝΑΙ

2.7

14:00π.μ. Καθαρισμό κοπριάς προβατοστασίου και μεταφορά της
κοπριάς στον κοπροσορό.

ΝΑΙ

2.8

17:00μ.μ. Θηλασμός νεογνών.

ΝΑΙ

2.9

19:00μ.μ. Άρμεγμα προβάτων.

ΝΑΙ

2.10

20:00μ.μ. Παροχή στα πρόβατα μίγμα συμπυκνωμένων τροφών,
μηδικής και άχυρου κατά βούληση.

ΝΑΙ

2.11

β) Εβδομαδιαίες εργασίες:

2.12

Μεταφορά χονδροειδών & συμπυκνωμένων τροφών ( φόρτωμαξεφόρτωμα ) από τις παλιές εγκαταστάσεις στις νέες εγκαταστάσεις.

ΝΑΙ

2.13

Αποκομιδή κοπριάς από τους μη στεγασμένους χώρους του παλαιού
προβατοστασίου και του χώρου στέγασης των κριαριών.

ΝΑΙ

2.14

γ) Εποχιακές εργασίες:

2.15

Εμβολιασμοί του κοπαδιού από εντεροτοξιναιμία, παράσιτα κ.λ.π.

ΝΑΙ

2.16

Κούρεμα προβάτων περιποίηση χηλών (άνοιξη, φθινόπωρο).

ΝΑΙ

2.17

Ελέγχος ύπαρξης των ενωτίων αρχές κάθε μήνα.

ΝΑΙ

3

κατάστασης

προβατοστασίου

(γεννήσεις,

ΝΑΙ

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ:

3.1

Αριθμός χοιρομητέρων περίπου 28

ΝΑΙ

3.2

·

Τάισμα χοιρομητέρων πρωί -απόγευμα.

ΝΑΙ

3.3

·

Τάισμα χοιριδίων.

ΝΑΙ

3.4

·

Τάισμα παχυνόμενων χοιριδίων.

ΝΑΙ

3.5

·

Επιβάσεις χοιρομητέρων.

ΝΑΙ
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3.6

·

3.7

·
Εμβολιακό πρόγραμμα χοιρομητέρων.
·
Χειρισμοί χοιριδίων (εμβολιακό πρόγραμμα, κοπή δοντιών και
ουράς).

ΝΑΙ

3.9

·

Καθαρισμός χώρων χοιροστασίου.

ΝΑΙ

3.10

·

Διαχείριση αποβλήτων.

ΝΑΙ

3.11

·

Απολυμάνσεις χώρων χοιροστασίου.

ΝΑΙ

3.12

·

Παρασκευή σιτηρεσίων διατροφής.

ΝΑΙ

3.8

4
4.1
Β

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Απογαλακτισμός χοιριδίων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ:
Οι εργασίες στο πτηνοτροφείο κατά περιόδους είναι οι εξής: τάισμα,
περιοδικός καθαρισμός κοπριάς και απολύμανση των χώρων του
πτηνοτροφείου.

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι (σταβλίτες) πλήρους απασχόλησης
6ήμερης βάσης οι οποίοι θα εργάζονται με επιπλέον "υπερεργασία" 2
ωρών την εβδομάδα για τις εργάσιμες ημέρες (2 άτομα στην πρωινή
βάρδια και 1 άτομο στην απογευματινή) και 2 επιπλέον εργαζόμενοι
μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα εργάζονται στις αργίες ή στα ρεπό
των υπολοίπων ( 1 άτομο στην πρωινή βάρδια και 1 στην
απογευματινή). Ανάλογα με την φύση των εργασιών ο δεύτερος
σταβλίτης της πρωινής βάρδιας ενδέχεται να εργασθεί με σπαστό
ωράριο πρωί – απόγευμα ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας
Αγροκτήματος του πρώην ΤΕΙ/Θ.
Το ωράριο των εργασιών για την πρωινή βάρδια θα αρχίζει στις 06:30
π.μ. και θα τελειώνει στις 13:30. Για την απογευματινή θα αρχίζει στις
13:00 και θα τελειώνει στις 20:00 μ.μ.. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις
όπως δυστοκίες κ.λ.π. ενδέχεται να παραταθεί η διάρκεια του ωραρίου.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος στους στάβλους θα
πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση ζώων
Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
κοινοποίηση στην υπηρεσία Αγροκτήματος, πρόγραμμα εργασίας επτά
ημερών, από Δευτέρα έως και Κυριακή, για την αμέσως επόμενη
εβδομάδα στο οποίο θα φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες που θα
εργασθεί το προσωπικό του.
Να διαθέτουν οι όλοι σταβλίτες άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
και γνώση για τη χρήση των παρελκόμενων αυτού (ενσιροδιανομέα,
ηλεκτρογεννήτρια κλπ.).
Γνώση χειρισμού των δύο αρμεκτικών μηχανών όπου γίνεται μηχανικά
το άρμεγμα των ζώων καθώς και γνώση άρμεξης προβάτων
χειρωνακτικά αν χρειασθεί.
Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων των παρασκευαστηρίων
ζωοτροφών για την παρασκευή των σιτηρεσίων των ζώων.
Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων αποκομιδής της κοπριάς στο
βουστάσιο και την περαιτέρω διαχείριση των στερεών και υγρών
αποβλήτων κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται αν του ζητηθεί να βοηθήσει τους καθηγητές
στην πραγματοποίηση των σχετικών εργαστηριακών μαθημάτων των
αντιστοίχων Τμημάτων που θα γίνονται στους στάβλους.
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10

11

12

13

14

15

Η ποιότητα του προσφερόμενου έργου από τους σταβλίτες του
αναδόχου θα πιστοποιείται από τον επόπτη του έργου.
Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο
ζωικό κεφάλαιο ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στα γεωργικά
μηχανήματα του αγροκτήματος, εφόσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. Η
πραγματογνωμοσύνη των ζημιών ή βλαβών θα διενεργείται από
εξειδικευμένο προσωπικό κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Επιτροπής
Διαχείρισης του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αιτιολογημένη απόφασή
της, έχει το δικαίωμα να αξιώσει την αντικατάσταση κάθε μέλους του
απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου αν διαπιστώνεται
ακαταλληλότητα, ολιγωρία, ανάρμοστη συμπεριφορά ή δεν πειθαρχεί
στις οδηγίες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει κάθε ημέρα (πρωί-βράδυ) το
βιβλίο συμβάντων του αγροκτήματος καθώς επίσης και την αρμόδια
Επιτροπή Διαχείρισης του Αγροκτήματος με τα εξής στοιχεία:
καταγραφή του ακριβή αριθμού των ζώων ανά είδος και κατηγορία,
γεννήσεις ζώων, θανάτους, εκτέλεση θεραπευτικής αγωγής,
παρασκευή σιτηρεσίων για τη διατροφή των ζώων, στοιχεία για την
αναπαραγωγή και ότι άλλο κρίνεται σημαντικό. Επίσης σε ειδικό
έντυπο συμπληρώνεται η ημερήσια παραγωγή και διάθεση αγελαδινού
και πρόβειου γάλακτος για κάθε ημέρα ξεχωριστά καθώς και η
συμπλήρωση του Δελτίου Αποστολής με τα απαραίτητα στοιχεία για
την πώληση του γάλακτος.
Μετά το πέρας της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να σβήνει τον
περιττό φωτισμό να κλείνει τις βρύσες και να ασφαλίζει τα κτίρια των
κτηνοτροφικών μονάδων.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά βεβαίωση
προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση
ζώων κατ ελάχιστον 6 μηνών.

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1.

Πραγματοποίηση των απαραίτητων
εργασιών στις σταβλικές εγκαταστάσεις
του Αγροκτήματος του πρώην ΤΕΙ
Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα ενός
έτους με έναρξη από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α. 24%



Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου και δεν
αναγνωρίζεται κανένα κόστος.
 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.
 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )…………..
Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. ………………………………..
Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ\ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
38221 ΒΟΛΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )…………..
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………………………..
Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ\ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
38221 ΒΟΛΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει
το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την Επιλογή Αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Αριθμ. Διακήρυξης 19505/19/ΓΠ/05-082019)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Προς
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών,
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
Κτίριο Παπαστράτου 1ος όροφος ΤΚ 38221
Βόλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FΑΧ: Ε-ΜΑΙL:
ΑΜΑΕ: (αν υπάρχει)

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή της
εταιρείας μας στον συνοπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για
την
«ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»,
διάρκειας
ενός
(1)
έτους,
συνολικού
προϋπολογισμού
74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
Αριθμ. Διακήρυξης : 19505/19/ΓΠ/05-082019
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 1908-2019
Καταληκτική
ημερομηνία
προσφορών: 14-08-2019

υποβολής

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ……………
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ …………………. ΕΥΡΩ
Στο Βόλο σήμερα …………………… 2019 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ, [(σύμφωνα: α) με το
ΦΕΚ 463/17-08-2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα και β) το ΦΕΚ 4086/τ.Β/18-9-2018 σχετικό με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη], με τίτλο
«Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», εδρεύοντος εις Βόλο και
2. Η εταιρεία µε την επωνυμία …………., που εδρεύει στην ………………., …………………………….. , εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Κο ………………………………………………………… συμφωνηθήκαν και έγιναν δεκτά τα κατωτέρω :
Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ………. (ΑΔΑ:…………………
) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βάση την Δ/ξη …………… και την με αριθμ. Πρωτ.: .................................... (ΑΔΑ:
…………………..) (ΑΔΑΜ: …………………………… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε στο
βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών με α/α ………… από τον ΚΑΕ 4122α διενεργήθηκε συνοπτικός ανοικτός
διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν ……………. , με την με….(ΑΔΑ:……. ) απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου στο όνομα της παραπάνω εταιρείας …………………………………………………………………………..
αντί συνολικού ποσού ……………………………………
Κατόπιν τούτου, ο Πρύτανης με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο
εξής στην παρούσα σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», και αυτή αναλαμβάνει την παροχή των γενικών υπηρεσιών με
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το παραπάνω προς προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας σε συνδυασμό με
τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.

Άρθρο 2: ΤΙΜΗ

Το συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από ……. έως ……., ανέρχεται στο ποσό
…………………………ευρώ ………..με Φ.Π.Α. 24% και στο ποσό ……………….χωρίς Φ.Π.Α 24%.

Άρθρο 3: ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις Επιτροπές
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Τόσο το Τμήμα Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης έχουν τη
δυνατότητα να προβαίνουν σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ελέγχους των παρεχόμενων υπηρεσιών εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, να συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα και να παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν
στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για
την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά την εισήγηση σε μηνιαία βάση από το Τμήμα Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αν έχουν γίνει από τον Ανάδοχο οι εργασίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση, θα
καταρτίζει το ανάλογο πρακτικό Παραλαβής/καλής εκτέλεσης, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο του Αναδόχου
πριν από κάθε πληρωμή.

Άρθρο 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) της παρούσας και τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
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οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 5ον: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της ήτοι από……..έως…….

Άρθρο 6ον: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για τη χρονική
περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως ενός ημερολογιακού έτους οι εξής:
ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός βοοειδών περίπου 25 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις πωλήσεις.
α)

Ημερήσιες εργασίες:

06.30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων. Παροχή συμπυκνωμένης τροφής.
07.00 π.μ. Άρμεγμα αγελάδων.
07:00π.μ. Χορήγηση ενσιρώματος.
07.30π.μ.Φροντίδα μοσχαριών (τάισμα, εμβόλια,

αποκεράτωση κλπ),

πλύσιμο αρμεκτικής

μηχανής

και

αρμερκτηρίου.
08.00π.μ. Οδήγηση και παραμονή των ζώων στον λειμώνα ή τον χειμώνα στο προαύλιο.
08.30π.μ. Καθαρισμός στεγασμένων κτιρίων βουστασίου.
11:00π.μ. Διαχείριση αποβλήτων.
18.00μ.μ Επιστροφή των ζώων στον στάβλο και παροχή μίγματος συμπυκνωμένης ζωοτροφής.
18.30μ.μ. Άρμεγμα αγελάδων.
20.00μ.μ. Στα αρμεγόμενα ζώα παρέχουμε σανό μηδικής.
Στα ζώα της ξηράς περιόδου όταν παρέχουμε ενσίρωση ή βόσκουν στον λειμώνα παρέχουμε μηδική. Στα ζώα της
ξηράς περιόδου χορήγηση σανού μηδικής και άχυρου κατά βούληση.
β) Εβδομαδιαίες εργασίες:
Έλεγχος της δεξαμενής απολύμανσης εισερχομένων αυτοκινήτων.
Συλλογή κοπριάς από τον αύλειο μη στεγασμένο χώρο του βουστασίου.
γ) Εποχιακές εργασίες:
Απολυμάνσεις σταβλικών εγκαταστάσεων
ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός προβάτων περίπου 130 σύμφωνα με τις γεννήσεις ή τις πωλήσεις.
α) Ημερήσιες εργασίες:
06:30π.μ. Ενημέρωση κατάστασης προβατοστασίου (γεννήσεις, θάνατοι, κλπ).
07:00π.μ. Άρμεγμα προβάτων.
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08:30π.μ. Καθαρισμός τροφοδόχων και παροχή συμπυκνωμένης τροφής, μηδικής και άχυρου κατά βούληση και
βοσκή στον λειμώνα.
10:30 έως 13.00π.μ. Φροντίδα νεογνών (θηλασμός, σήμανση κλπ), παρασκευή σιτηρεσίων βοοειδών, προβάτων,
καθαρισμός κοπριάς σταβλικών εγκαταστάσεων προβατοστασίου.
14:00π.μ. Καθαρισμό κοπριάς προβατοστασίου και μεταφορά της κοπριάς στον κοπροσορό.
17:00μ.μ. Θηλασμός νεογνών.
19:00μ.μ. Άρμεγμα προβάτων.
20:00μ.μ. Παροχή στα πρόβατα μίγμα συμπυκνωμένων τροφών, μηδικής και άχυρου κατά βούληση.
β) Εβδομαδιαίες εργασίες:
Μεταφορά χονδροειδών & συμπυκνωμένων τροφών ( φόρτωμαξεφόρτωμα ) από τις παλιές εγκαταστάσεις στις νέες εγκαταστάσεις.
Αποκομιδή κοπριάς από τους μη στεγασμένους χώρους του παλαιού προβατοστασίου και του χώρου στέγασης των
κριαριών.
γ) Εποχιακές εργασίες:
Εμβολιασμοί του κοπαδιού από εντεροτοξιναιμία, παράσιτα κ.λ.π.
Κούρεμα προβάτων περιποίηση χηλών (άνοιξη, φθινόπωρο).
Έλεγχος ύπαρξης των ενωτίων αρχές κάθε μήνα.
ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ:
Αριθμός χοιρομητέρων περίπου 28
Τάισμα χοιρομητέρων πρωί -απόγευμα.
Τάισμα χοιριδίων.
Τάισμα παχυνόμενων χοιριδίων.
Επιβάσεις χοιρομητέρων.
Απογαλακτισμός χοιριδίων.
Εμβολιακό πρόγραμμα χοιρομητέρων.
Χειρισμοί χοιριδίων (εμβολιακό πρόγραμμα, κοπή δοντιών και ουράς).
Καθαρισμός χώρων χοιροστασίου.
Διαχείριση αποβλήτων.
Απολυμάνσεις χώρων χοιροστασίου.
Παρασκευή σιτηρεσίων διατροφής.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ:
Οι εργασίες στο πτηνοτροφείο κατά περιόδους είναι οι εξής: τάισμα, περιοδικός καθαρισμός κοπριάς και
απολύμανση των χώρων του πτηνοτροφείου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3. Να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι (σταβλίτες) πλήρους απασχόλησης 6ήμερης βάσης οι οποίοι θα εργάζονται με
επιπλέον "υπερεργασία" 2 ωρών την εβδομάδα για τις εργάσιμες ημέρες (2 άτομα στην πρωινή βάρδια και 1 άτομο
στην απογευματινή) και 2 επιπλέον εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα εργάζονται στις αργίες ή στα
ρεπό των υπολοίπων ( 1 άτομο στην πρωινή βάρδια και 1 στην απογευματινή). Ανάλογα με την φύση των
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εργασιών ο δεύτερος σταβλίτης της πρωινής βάρδιας ενδέχεται να εργασθεί με σπαστό ωράριο πρωί – απόγευμα
ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας Αγροκτήματος στη Λάρισα.
4. Το ωράριο των εργασιών για την πρωινή βάρδια θα αρχίζει στις 06:30 π.μ. και θα τελειώνει στις 13:30. Για την
απογευματινή θα αρχίζει στις 13:00 και θα τελειώνει στις 20:00 μ.μ.. Σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως
δυστοκίες κ.λ.π. ενδέχεται να παραταθεί η διάρκεια του ωραρίου.
5. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος στους στάβλους θα υποβληθεί πριν την ανάληψη των
καθηκόντων σε πρακτική εξέταση διαχείρισης ζώων. Για αυτό θα συσταθεί επιτροπή, για να διαπιστωθεί η
καταλληλόλητά τους.
6. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Οικονομική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κοινοποίηση στην υπηρεσία Αγροκτήματος, πρόγραμμα εργασίας επτά ημερών, από
Δευτέρα έως και Κυριακή, για την αμέσως επόμενη εβδομάδα στο οποίο θα φαίνονται οι ημέρες και οι ώρες που θα
εργασθεί το προσωπικό του.
7. Επιπλέον, πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα και γνώση για τη χρήση των παρελκόμενων
αυτού (ενσιροδιανομέα, ηλεκτρογεννήτρια κλπ.).
8. Γνώση χειρισμού των δύο αρμεκτικών μηχανών όπου γίνεται μηχανικά το άρμεγμα των ζώων καθώς και γνώση
άρμελξης προβάτων χειρωνακτικά αν χρειασθεί.
9. Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων των παρασκευαστηρίων ζωοτροφών για την παρασκευή των σιτηρεσίων
των ζώων.
10. Γνώση χειρισμού των μηχανημάτων αποκομιδής της κοπριάς στο βουστάσιο και την περαιτέρω διαχείριση των
στερεών και υγρών αποβλήτων κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται αν του ζητηθεί να βοηθήσει τους καθηγητές στην πραγματοποίηση των σχετικών
εργαστηριακών μαθημάτων των αντιστοίχων Τμημάτων που θα γίνονται στους στάβλους.
12. Η ποιότητα του προσφερόμενου έργου από τους σταβλίτες του αναδόχου θα πιστοποιείται από τον επόπτη του
έργου.
13. Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο ζωικό κεφάλαιο ή στις κτιριακές
εγκαταστάσεις ή στα γεωργικά μηχανήματα του αγροκτήματος, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού του ή των εργασιών του. Η πραγματογνωμοσύνη των ζημιών ή βλαβών θα

διενεργείται από

εξειδικευμένο προσωπικό κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης του Αγροκτήματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
14. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αιτιολογημένη απόφασή της, έχει το δικαίωμα να αξιώσει την
αντικατάσταση κάθε μέλους του απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου αν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα,
ολιγωρία, ανάρμοστη συμπεριφορά ή δεν πειθαρχεί στις οδηγίες.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει κάθε ημέρα (πρωί-βράδυ) το βιβλίο συμβάντων του αγροκτήματος
καθώς επίσης και την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης του Αγροκτήματος με τα εξής στοιχεία: καταγραφή του ακριβή
αριθμού των ζώων ανά είδος και κατηγορία, γεννήσεις ζώων, θανάτους, εκτέλεση θεραπευτικής αγωγής,
παρασκευή σιτηρεσίων για τη διατροφή των ζώων, στοιχεία για την αναπαραγωγή και ότι άλλο κρίνεται σημαντικό.
Επίσης σε ειδικό έντυπο συμπληρώνεται η ημερήσια παραγωγή και διάθεση αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος για
κάθε ημέρα ξεχωριστά καθώς και η συμπλήρωση του Δελτίου Αποστολής με τα απαραίτητα στοιχεία για την
πώληση του γάλακτος.
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16. Μετά το πέρας της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να σβήνει τον περιττό φωτισμό να κλείνει τις βρύσες και
να ασφαλίζει τα κτίρια των κτηνοτροφικών μονάδων.
17. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην τεχνική προσφορά βεβαίωση προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση ζώων τουλάχιστον 6 μηνών.

ΑΡΘΡΟ 7ον : ΠΛΗΡΩΜΗ
6.1 Τρόπος Πληρωμής
Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθειας Τράπεζας κτλ. βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε μηνιαία βάση, σε ισόποσες δόσεις, το 100% της
μηνιαίας συμβατικής αξίας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την τμηματική ανά περίπτωση οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης, με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο και από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του κάθε Τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι για την φύλαξη με κάμερες για τα υπόψη κτίρια θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής
χωριστά από τις επιτροπές του κάθε Τμήματος που ανήκει το κτίριο
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
δ) απόδειξη πληρωμής των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού (απόδειξη ονομαστικής
κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που έχει χρησιμοποιηθεί για
τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες του τελευταίου μήνα, καθώς και απόδειξη εξόφλησης των
ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού για τον αμέσως προηγούμενο μήνα),
ε) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε κατά περίπτωση ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
6.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα του Συμφωνητικού. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
8% επί του καθαρού ποσού.
Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.Α. Γίνεται μνεία ότι το ποσοστό του ΦΠΑ θα προσδιορίζεται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εκάστοτε τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 4122α του τακτικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2019 και
2020.

ΑΡΘΡΟ 8ον : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να καταθέσει την υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή………… της………. Τράπεζας
ποσού…………ευρώ (…….. €) για την καλή εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της
σύμβασης κατά το άρθρο 11 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
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υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή θα είναι σύμφωνες με τα
οριζόμενα από τη Διακήρυξη, την προσφορά και τους όρους της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 9ον : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

8.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει το
Συμφωνητικό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, εφόσον:
α) το Συμφωνητικό έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης του Συμφωνητικού, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης του Συμφωνητικού,
γ) το Συμφωνητικό δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
8.2Το Συμφωνητικό καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ον : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

9.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με το Συμφωνητικό ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Συμφωνητικού, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από το Συμφωνητικό, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
9.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας του Συμφωνητικού
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας του Συμφωνητικού επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας του Συμφωνητικού και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη
συνολική του διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτού και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο του
Συμφωνητικού έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος
από την έκπτωσή του ή/και την καταγγελία του Συμφωνητικού. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι
υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα Αρχή από τη
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μη εκτέλεση του συμφωνητικού, ενώ δεν απαλλάσσεται από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις,
που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τον Νόμο.
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση του Συμφωνητικού στον επόμενο κατά την
αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον διαφορά ως προς την αμοιβή του
υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουσα από την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 11ον : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας του Συμφωνητικού, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας του Συμφωνητικού, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 του παρόντος, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ον : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συμφωνητικό μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά του, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
συμφωνητικού, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Συγκεκριμένα:
α. Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου και εφόσον προκύψουν ανάγκες
φύλαξης που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν να τροποποιήσει την αρχική σύμβαση για όσο διάστημα
λειτουργεί αυτή με ανάθεση περεταίρω στον ίδιο ανάδοχο υπηρεσίες φύλαξης οι οποίες εξ ανάγκης προέκυψαν και
δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη τους και μην περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και να κατέστησαν αναγκαία
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής απρόβλεπτων περιστάσεων με τους ίδιους όρους και πάντως με το ίδιο μηνιαίο
τίμημα του κύριου (διετούς) Συμφωνητικού με τον υπολογισμό του σχετικού κόστους με αναγωγή στην
προσφερόμενη μηνιαία τιμή της προσφοράς του αναδόχου για το σύνολο των μηνών της ανάθεσης
Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση τροποποίησης του Συμφωνητικού, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα και με το άρθρο
6 της παρούσας.
β. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μειώσει το προσωπικό της φύλαξης με αντίστοιχη μείωση του ποσού της
σύμβασης αν αυτό καταστεί αναγκαίο (π.χ. σε περίπτωση που προσληφθεί νέο προσωπικό από την αναθέτουσα
αρχή ή το Πανεπιστήμιο, ή σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη/απρόβλεπτη περίπτωση). Για τις αλλαγές αυτές θα
προηγείται όσο το δυνατόν ποιο έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση κατά την οποία με
απόφαση των οργάνων της αναθέτουσας αρχής/ του Πανεπιστημίου, ή της Πολιτείας, ρυθμιστεί με διαφορετικό
τρόπο η αντιμετώπιση των αναγκών της φύλαξης, η εργολαβία δύναται να περιοριστεί κατά το μέτρο που θα
επιβάλουν οι νέες συνθήκες ή και να διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της εργολαβίας, θα προηγείται
απαραίτητα έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου.
Γενικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε τροποποίηση/ αναθεώρηση του συμφωνητικού,
των κανονιστικών όρων του και εν γένει των προδιαγραφών του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε προκύπτουσες
ανάγκες της, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ανάδοχο επιθυμητές τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή
εύλογες αποκλίσεις από την προγραμματισμένη εξέλιξη των υπηρεσιών. Οι εκάστοτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή
αποκλίσεις (από την προγραμματισμένη εξέλιξη που ζητά η αναθέτουσα αρχή και είναι στο πλαίσιο της παρούσης),
θα υλοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και θα προβλέπεται εύλογο χρονικό
διάστημα για την υλοποίησή τους με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία του συμφωνητικού ή εύλογη
παράτασή του για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 13ον : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Αναφέρονται τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων (όνομα, στοιχεία
εκπρόσωποι), καθώς και το μέρος του έργου που πρόκειται να εκτελέσει:
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος του συμφωνητικού.
Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή,
ή ερμηνεία της παρούσας ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια
δικαστήρια για την επίλυση των ως άνω διαφορών ή διενέξεων είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια του Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 14ον : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Οι διευθύνσεις στις οποίες θα απευθύνεται η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων είναι οι εξής:
(α) Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
(β) Για τον Ανάδοχο
Σε περίπτωση αλλαγής των ως άνω διευθύνσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται στην άμεση
γνωστοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 15ον : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να προσβάλει ή να αμφισβητήσει το κύρος και το
περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, άλλως και σε κάθε
περίπτωση παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε σχετική αξίωσή του από την παρούσα αυτήν.
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, ως και της διακήρυξης, θεωρούνται
σπουδαίοι και ουσιώδεις και συνεπώς παράβαση οποιουδήποτε όρου επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος
και η διακήρυξη.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της με αριθμ. Πρωτ. 19505/18/ΓΠ/05-08-2019 διακήρυξης
και των Παραρτημάτων αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 16ον : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τυχόν θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους όρους του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις των Νομοθετημάτων
περί προμηθειών του Δημοσίου, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. Ο Αναθέτων δικαιούται κατά την απόλυτη
και ανέλεγκτη κρίση του να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση (καταγγελία, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε
άλλο δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Η άσκηση από τον Αναθέτοντα ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα
αυτά, δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων του. Η μη άσκηση εκ μέρους της Αναθέτουσας
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Αρχής μία ή περισσότερες φορές οποιουδήποτε δικαιώματος ή δικαιωμάτων που παρέχονται σε αυτόν από την
παρούσα σύμβαση ή το νόμο, δεν είναι ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή αποδυνάμωση του
δικαιώματός της, αλλά δικαιούται να ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή
επιθυμητό προς προστασία των συμφερόντων του, επικαλούμενο το δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε ασκήσει στο
παρελθόν.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καθηγητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
8,73
148,

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (α.α)/
αναθέτοντα φορέα (α.φ)
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [1869]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΛΟΣ [38221]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης]
- Τηλέφωνο: [24210-74508]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promith@uth.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.uth.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, διάρκεια
ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
CPV: 77500000-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ:
]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [όχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΡ.
ΠΡΩΤ. 19505/19/ΓΠ/05-08-2019 ]
1,197 119,70 28,73 148,43
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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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

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 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,

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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
ε) [] Ναι [] Όχι
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:

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

Τρόπος συμμετοχής:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
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 φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]
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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 ΦΟΡΕΩΝ vii

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι
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 νόμιμους 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 αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες viii
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 δραστηριότητες xiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
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;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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:

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
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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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,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι
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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
-[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές
τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
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 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 σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 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;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 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 επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii;
του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…................................…]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

[……][…]νόμισμα

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική Διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……..........]
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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
Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
διακήρυξη):
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, 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
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:

διακήρυξη):
[…...........]ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Περιγραφ ποσά
ημερομην παραλήπτε
ή
ίες
ς

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
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έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
[….............................................]
προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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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
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[……] [……]

68

19PROC005393742 2019-08-05
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:

[….]

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

[] Ναι [] Όχιxlv

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

69

19PROC005393742 2019-08-05
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xlvii, 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 δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ο δηλών

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.
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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.
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
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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 .
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
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
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.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli 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.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii
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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