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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2 / 2017
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή
Είδο̋ Διαγωνισμού

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ανοικτό̋ Ηλεκτρονικό̋ Διεθνή̋

Κριτήριο Αξιολόγηση̋

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή̋
προσφορών

Ημερομηνία : 20/5/2017
Ημέρα: Σάββατο
Ώρα: 13.30
Διαδυκτιακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)
Δ/νση Οικονομική̋ Διαχείριση̋ Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Τμήμα Προμηθειών
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα,
ο̋
(Μεταβατικό κτίριο 2 Όροφο̋ (έντυπη υποβολή)
Εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ 108.000,00 € (χωρί̋
Φ.Π.Α.) ή εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ 133.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%)

Τόπο̋ Υποβολή̋ προσφορών του Διαγωνισμού

Συνολικό̋ Προϋπολογισμό̋ Δαπάνη̋

Ημερομηνία αποστολή̋ προ̋ δημοσίευση στο Τεύχο̋
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Εφημερίδα̋
τη̋ Κυβέρνηση̋

28/4/2017

Ημερομηνία αποστολή̋ προ̋ δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο

28/4/2017

CPV
77310000-6
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Ημερομηνία αποστολή̋ για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

28/4/2017

Ημερομηνία αποστολή̋ για δημοσίευση (ανάρτηση)
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

28/4/2017

Ημερομηνία αποστολή̋ για δημοσίευση (ανάρτηση)
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

28/4/2017

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματο̋ στι̋
25 Μαίου 2017 ημέρα Πέμπτη
Ώρα Ελλάδο̋ 10:00 πμ
Υπεύθυνοι επικοινωνία̋:
Διεύθυνση:

Χαρίση̋ Κωνσταντίνο̋- Ζώτου Αθηνά
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνία̋:
Αριθμό̋ τηλεομοιοτυπία̋:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλ. 2651007333-2651009064
2651007001
supplies@cc.uoi

Διακήρυξη Αριθμ. 2/2017
Ανοικτού Διεθνού̋ Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικώ̋ υποβαλλόμενε̋ σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ σε
ευρώ για την παροχή υπηρεσιών για τη « Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋
Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018» με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ , προϋπολογισμού εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ 108.000,00 € (χωρί̋ Φ.Π.Α.) ή
εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ 133.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώ̋ υποβαλλόμενε̋ σφραγισμένε̋ προσφορέ̋ με σκοπό
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού
δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018», με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ προϋπολογισμού Εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ 108.000,00 €
(χωρί̋ Φ.Π.Α.) ή εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ 133.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή τη̋ διακήρυξη̋ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.
Ο διαγωνισμό̋ θα πραγματοποιηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του συστήματο̋, ύστερα από κανονική
προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών[Άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) , από την
ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποστολή̋ τη̋ προκήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το πλήρε̋ σώμα τη̋ διακήρυξη̋ είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(www.uoι.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .
1)

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ ηλεκτρονικά, μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τι̋ προβλέψει̋ του Ν. 4412/16 (Α 147 ) και τη̋ Υ.Α.
Π1/2390/16-10-2013, και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

2)

Εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋ δεν γίνονται δεκτέ̋.

3)

Κάθε διαγωνιζόμενο̋, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερε̋ από μία προσφορέ̋ είτε
αυτοτελώ̋ είτε ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασία̋, τη̋ υπεργολαβία̋
συμπεριλαμβανομένη̋.

4)

Η διαδικασία διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση τη̋ προμήθεια̋ καθορίζονται στου̋ όρου̋
τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋, και στα Παραρτήματα αυτή̋ τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή αποτελούν δε
αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ .

5)

Υπεύθυνο̋ για τεχνική̋ φύσεω̋ θέματα είναι ο Χιουρέα̋ Γεώργιο̋ τηλ.26510-05493

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28-4-2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
(Υπογραφή)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ
* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που τηρείται στο αρχείο τη̋ Δ/νση̋ Οικονομικών
Υπηρεσιών
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ διακήρυξη̋ υπ' αριθμ. 2/2017)
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Επωνυμία και Διευθύνσει̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ (Α.Α.)
Ο τίτλο̋ και τα λοιπά στοιχεία τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι τα ακόλουθα :

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μεταβατικό κτίριο-Πανεπιστημιούπολη

Πόλη
Ιωάννινα
Ταχυδρομικό̋ Κωδικό̋
45110
Χώρα
Ελλάδα
Τηλέφωνο
26510 07333-9064
Φαξ
26510 07001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
supplies@cc.uoi.gr
Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋
Χαρίση̋ Κωνσταντίνο̋- Ζώτου Αθηνά
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.uoi.gr
Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι η Εκπαίδευση
Στοιχεία Επικοινωνία̋
α) Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορέ̋ πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαγωνισμού
Είδο̋ διαδικασία̋

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών[Άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) , από την ημερομηνία
δημοσίευση̋ τη̋ προκήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ.
Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσει̋ του Προγράμματο̋ Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
2014ΣΕ546900071).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού
δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018 με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ .
Τα προ̋ προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
77310000-6.
Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ, 108.000,00 € (χωρί̋ Φ.Π.Α.) ή
εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ, 133.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται σε δεκα οχτώ (18) μήνε̋
Ημερομηνία έναρξη̋ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ σύμβαση̋
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο τη̋ πλέον συμφέρουσα̋ από οικονομική άποψη προσφορά̋, βάσει τιμή̋ .

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο,
όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋:
1)

Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/8-8-2016τ.Α΄) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2)

Του Ν. 2859/2000 «περί Φ.Π.Α.». Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋ ((Α’ 248)

3)

Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικέ̋
επιχειρήσει̋).

4)

Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχέ̋ και κανόνε̋ για την εξυγίανση τη̋ λειτουργία̋ και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και τη̋ αγορά̋ - Θέματα υπουργείου Ανάπτυξη̋», άρθρο 35.

5)

Του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ και λοιπέ̋ διατάξει̋»

6)

Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση
τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη̋ 21η̋ Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τη̋ 25η̋ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπω̋ τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 11 η̋ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,όπω̋
προστέθηκε με την από 5/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α237/5-12-2012 και το άρθρο 63 του
Ν.4055/2012

7)

Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋».

8)

Του Ν. 4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση τη̋ ποιότητα̋ των σπουδών και διεθνοποίηση των
5Α
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19 /06-09- 2011).

9)

Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» (Α' 204) όπω̋ ισχύει.

10) Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011). «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων τη̋_Διοίκηση̋», καθώ̋ και το
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άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016).
11) Του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσει̋ θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012).
12) Του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α /12) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομική̋ στρατηγική̋» κεφάλαιο Β’ άρθρο 9 «Συμπλήρωση του ΠΔ 118/07».
13) Του Ν 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλε̋ διατάξει̋»
όπω̋ όπω̋ τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-42014) και την παρ. 13 του άρθρου 37
14) Τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋».
15) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικέ̋ απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, συγχωνεύσει̋ Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» (Α’ 74).
16) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋»
17) Τη̋ υπ’αριθ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή τη̋ παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012»
(Α’ 38/28.2.2012).
18) Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτου̋ και
άλλε̋ διατάξει̋».
19) Την Παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ Α΄ 159/92) «Εκσυγχρονισμό̋ τη̋ Ανώτατη̋ Εκπαίδευση̋»
όπω̋ αντικαταστήθηκε με το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και
τεχνολογικού τομέα τη̋ ανώτατη̋ εκπαίδευση̋ και άλλε̋ διατάξει̋»
20) Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009) «Ρυθμίσει̋ θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασία̋
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλε̋ διατάξει̋ οργάνωση̋ και λειτουργία̋ τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋
21) Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄) «Ενιαίο̋ Φορέα̋ Ελέγχου Τροφίμων, άλλε̋ ρυθμίσει̋ θεμάτων
αρμοδιότητα̋ του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και λοιπέ̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνη̋» και την παρ. 1 του άρθρου
57 του Ν. 3659/08 (Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/07-05-2008) «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών τη̋ δίκη̋ στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια και άλλε̋ διατάξει̋
22) Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων»
23) Του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικέ̋ ρυθμίσει̋ και άλλε̋ διατάξει̋ εφαρμογή̋ τη̋ συμφωνία̋ δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεω̋
Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό τύπο &
24)
άλλε̋ διατάξει̋ (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007), όπω̋ ισχύει
25) Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ /3400) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
26) Την υπ’ αριθμ. ΥΑ Π1/2390/16-10-13 (Φ.Ε.Κ. 2677/β/13) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του
Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του Υπουργού Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋
27) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
28) Το εγκεκριμένο πρωτογενέ̋ αίτημα αρ. 6670/7-3-17 (17REQ005942300).
29) Την αριθμ. 1474/178/7-3-2017 (6670/7-3-2017) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μα̋
για την έγκριση διενέργεια̋ ανοικτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για
Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 20172018 και την έγκριση̋ πίστωση̋ ποσού 133.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) εκατόν τριάντα τριών
χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ σε βάρο̋ του κωδικού ¨εργου 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ οικονομικού έτου̋
2016.
30) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συνεδρία αριθ. 1479/183/27-04-2017
έγκριση̋ των τευχών διακήρυξη̋.
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1.5 Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ω̋ καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr του συστήματο̋
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται 20/5/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 13.30.
Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ στο
Σύστημα.
Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματο̋ βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
4155/13 και το άρθρο 6 τη̋ ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερι̋ (4) εργάσιμε̋ ημέρε̋ μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολή̋ των προσφορών, ήτοι την 25 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο
στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργεια̋ και αξιολόγηση̋ των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξή̋ :
«Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών .
Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την 25 Μαίου 2017 για τυχόν απρόβλεπτο γεγονό̋ (π.χ.
βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία ,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρει̋ ημέρε̋ μετά από την
αρχική ημερομηνία αποσφράγιση̋. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμό̋ αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλου̋ του̋ διαγωνιζόμενου̋ για την αναβολή και την ημέρα και ώρα τη̋ νέα̋ συνεδρίαση̋. Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ω̋ άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ω̋ άνω
αναφερόμενη αναβολή αποσφράγιση̋ προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση τη̋
προθεσμία̋ κατάθεση̋ προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στι̋ 28/4/2017
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.47 : http :// www . promitheus . gov . gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : [40493]
Προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) απεστάλη προ̋ δημοσίευση στι̋ 28/4/2017στο τεύχο̋ Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβέρνηση̋,
Προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : ήτοι:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ- ΑΘΗΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Η προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση 16 τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου
2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στι̋
27/4/2017.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, στη διεύθυνση
(URL) : www.uoi.gr στην διαδρομή : http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas

B. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη για τη δημοσίευση τη̋ περιληπτική̋ διακήρυξη̋ στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μα̋, πλην των
δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξει̋
23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
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Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτέ̋, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ περίληψη̋
τη̋ διακήρυξη̋, αρχική̋ και επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχο̋ απευθεία̋ στου̋ εκδότε̋ των εφημερίδων. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενό̋ αναδόχων, ο
επιμερισμό̋ τη̋ δαπάνη̋ γίνεται με βάση το ύψο̋ των επιμέρου̋ συμβάσεων (ποσοστό επί τη̋ συνολική̋ συμβατική̋
αξία̋).

1.7 Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν, τι̋ υποχρεώσει̋ του̋
που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋
και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ω̋ τέτοιε̋..

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋
2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋
Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋( τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, )

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ [ΤΕΥΔ] και
γ)Το σχέδιο τη̋ σύμβαση̋ με τα Παραρτήματά τη̋.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋
Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση με τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και όλε̋ οι
ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού
Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του ω̋
άνω συστήματο̋.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίε̋ που τη̋ έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορεί̋ και τι̋ οποίε̋ έχουν
χαρακτηρίσει ω̋ εμπιστευτικέ̋, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των
εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρε̋ πριν τη καταληκτική
ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋
πύλη̋ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχή̋ συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένου̋ στο σύστημα οικονομικού̋ φορεί̋, δηλαδή από εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχή̋ διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερι̋ (4) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋.
Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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Τυχόν ενστάσει̋ ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋ και που θα κατατεθούν από του̋
προσφέροντε̋ στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή τη̋ χώρα̋ προέλευση̋, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση
με τη μορφή επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ προερχόμενη̋ είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο τη̋ χώρα̋ του προσφέροντο̋, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρί̋ να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφή̋
επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.

2.1.5.Εγγυήσει̋
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη τη̋ Ενωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τι̋
ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ εκδότε̋ τη̋
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοση̋, β) τον εκδότη, γ) την
αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευή̋ στι̋ περιπτώσει̋
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχή̋ τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον
αριθμό τη̋ εγγύηση̋, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋), ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋
παραιτείται του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋
κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ ή πρόσκληση̋
εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ και την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋
τη̋ εγγύηση̋, ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή
μερικά εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
του̋.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχή̋
1. Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,
β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω
Συμφωνία̋, καθώ̋ και
δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή
πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά̋.
3. Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋ συμμετέχοντε̋
οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν
εξήντα ευρώ (2.160,00 ) ήτοι 2% τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ εκτο̋ Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τι̋
υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά τη λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋
προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, ήτοι μέχρι 25/2/2018 άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋
τη̋ προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋.
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά:
α) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ προσφυγή̋ ή την έκδοση απόφαση̋ επί ασκηθείσα̋ προσφυγή̋ κατά τη̋
απόφαση̋ κατακύρωση̋ και
β) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχή̋ καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύο̋ αυτή̋,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3(λόγοι αποκλεισμού) ή δεν προσκομίσει
εγκαίρω̋ τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικό̋
φορέα̋, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋ :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, αντιστοίχω̋, στα
άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τη̋
τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στο
άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋
δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋
εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον στου̋ διαχειριστέ̋.
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Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στου̋ νόμιμου̋
εκπροσώπου̋ του̋.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋
εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋
φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του̋.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, προσφέρων οικονομικό̋
φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:
(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συνήψε συμφωνίε̋ με
άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο
προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋
παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋
παρόμοιε̋ κυρώσει̋,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋
πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να
αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη̋
σύμβαση̋ ή να παράσχει εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋
αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχή̋ σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ δημοσίων έργων
και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτ ε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋
παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τι ̋ω̋ άνω περιπτώσει̋ .
2.2.3.5. Οικονομικό̋ φορέα̋, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προ̋ παροχή υπηρεσιών .
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι οικονομικοί
φορεί̋ απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει συμβάσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών του
συγκεκριμένου τύπου, τουλάχιστον ύψου̋ 133.920,00 €
β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με τα παρακάτω προσόντα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

i) ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ο ίδιο̋ ο ανάδοχο̋ ή αντικαταστάτη̋ του, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, υπεύθυνο̋ για τη λειτουργία του αρδευτικού συστήματο̋ & επίβλεψη τη̋ χρήση̋ χημικών
σκευασμάτων, με σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
ΕΡΓΑΤΕΣ:
ii)
ένα̋ (1) δενδροανθοκηπουρό̋, χωρί̋ πτυχίο γεωργική̋ σχολή̋, για 18 μήνε̋, με πενθήμερο ωράριο 07:00-15:00
iii)
δύο (2) δενδροανθοκηπουροί, χωρί̋ πτυχίο γεωργική̋ σχολή̋, για 15 μήνε̋ (Μάρτιο-Νοέμβριο), με πενθήμερο
ωράριο 07:00-15:00
iv)

γ)

ένα̋ ανειδίκευτο̋ εργάτη̋ για 4 μήνε̋ (Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, κάθε έτο̋) με πενθήμερο ωράριο 07:0015:00, με κύριο αντικείμενο απασχόληση̋ τον καθαρισμό ρείθρων, πεζοδρομίων καθώ̋ και φρεατίων
συλλογή̋ ομβρίων υδάτων οδικού δικτύου και χώρων στάθμευση̋

να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ήτοι:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να έχει, κατά τη χρονική διάρκεια που υλοποιεί τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋, τα
παρακάτω μηχανήματα:
· 2 γεωργικού̋ ελκυστήρε̋, 1 με ισχύ 20 Hp και 1 με ισχύ 80 Hp, με παρελκόμενα χορτοκοπτικά
· 1 αγροτικό αυτοκίνητο
· 1 μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτική̋ μηχανή̋ (για το κούρεμα του γκαζόν)
· 1 βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
· 2 επινώτια βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή
· 1 αλυσοπρίονο
· 1 ψαλίδι μπορντούρα̋
· 1 βυτίο για τη μεταφορά νερού για πότισμα
· 1 ψεκαστικό μηχάνημα
· 1 μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) για δρόμου̋ - πεζοδρόμια
Οι χειριστέ̋ των παραπάνω μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό του αναδόχου, με τι̋ νόμιμε̋ άδειε̋.
Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να θέση στη διάθεση του Πανεπιστημίου:
· 1 σκαπτικό μηχάνημα για 20 εργάσιμε̋ ημέρε̋ (τσάπα)
· 1 φορτηγό για μεταφορά των κλαδιών, για 10 εργάσιμε̋ μέρε̋
· 1 όχημα γερανό̋ – παπαγαλάκι για κλαδιά, για 10 εργάσιμε̋ μέρε̋
Οι χειριστέ̋ των επιπρόσθετων αυτών μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική άδεια
χειρισμού. Απαγορεύεται να γίνει ο χειρισμό̋ των συγκεκριμένων μηχανημάτων από το προσωπικό του αναδόχου που
προορίζεται για την υπόλοιπη παροχή υπηρεσία̋.
Η δαπάνη για του̋ χειριστέ̋, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, αναλώσιμα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη
λειτουργία όλων των παραπάνω μηχανημάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Τέλο̋ το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα μέσα (μικροεργαλεία,
γάντια, μάσκε̋ κτλ.) που θα απαιτηθούν για να φέρει ει̋ πέρα̋ το έργο που προκύπτει από την παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων.
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2.2.6 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
α) Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε μία από τι̋ καταστάσει̋
τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4,2.2.5, τη̋ παρούση̋,
προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματο̋ Α τη̋ Απόφαση̋
158/2016 τη̋ ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋
Κατευθυντήρια̋ Οδηγία̋ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα τη̋ ΕΑΑΔΗΣΥ ( www . eaadhsy . gr ) και ( www . hsppa . gr ).
β) O οικονομικό̋ φορέα̋ ο οποίο̋ συμμετέχει μόνο̋ του (αυτοτελώ̋) στην παρούσα διαδικασία και δεν στηρίζεται στι̋
ικανότητε̋ άλλων φορέων, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ
γ) Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, υποβάλλεται, για κάθε μέλο̋ τη̋
ένωση̋ / κοινοπραξία̋ συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΤΕΥΔ
δ) Σε όλε̋ τι̋ ανωτέρω περιπτώσει̋ όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
απαιτείται η δέσμευσή του̋ μέσω του ΤΕΥΔ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του̋ οι καταστάσει̋ του̋ άρθρου 2.2.3.1
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται :
Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στου̋ διαχειριστέ̋.
Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ του̋, όπω̋ ορίζονται στo
άρθρo 2.2.1 έω̋ 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋,
και κατά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ στι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋ απευθεία̋ μέσω
πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπω̋
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋
Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ή στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντε̋ οικονομικοί
φορεί̋ προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία προσκομίζονται στο στάδιο
κατακύρωση̋):
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή
τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτέ̋ οι
προϋποθέσει̋. Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ω̋ άνω παράγραφο,
β) για τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτου̋ - μέλου̋ ή χώρα̋.
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Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 , και στην
περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3. το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.
Οι αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋
περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2.
Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παρ. 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή
διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋
χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋
δραστηριότητα̋) προσκομίζουν:

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι
οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματο̋ XI του Προσαρτήματο̋
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του̋.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ υπό ανάθεση
σύμβαση̋.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προμηθευτέ̋ προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο .

β) Τι̋ απαιτούμενε̋ από το Νόμο άδειε̋ άσκηση̋ επαγγέλματο̋.
γ) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή απολυτήριο στην ανάλογη ειδικότητα .

Β.3. Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν .
1. Πιστοποιητικά φορέων, (Δημοσίου,Ν.Π.Δ.Δ.)επί ποινή αποκλεισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
συμμετέχων έχει αναλάβει στο παρελθόν εργασίε̋ αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού για
τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Για την απόδειξη τη̋ εμπειρία̋ του αναδόχου γίνονται αποδεκτά:
Πιστοποιητικά Εμπειρία̋ Έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συναφού̋ αντικειμένου ή
Βεβαίωση ΜΕΕΠ πρασίνου (Α2 Τάξη̋) ή
Βεβαιώσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ από ιδιωτικέ̋ επιχειρήσει̋ (εργοδότε̋)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Οι βεβαιώσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη διάρκεια εκτέλεση̋, καθώ̋
και την αξία τη̋ κάθε σύμβαση̋.
Τόσο τα πιστοποιητικά εμπειρία̋ όσο και οι βεβαιώσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα πρέπει αθροιστικά να
αποδεικνύουν εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών και η συνολική αξία των συμβάσεων να είναι ίση ή
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μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου (133.920,00€).

2. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα.
Στην κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο
2.2.5 β και το άρθρο 4 τη̋ συγγραφή̋ υποχρεώσεων.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τον εξοπλισμό τη̋ επιχείρησή̋ του με τι̋ απαραίτητε̋
άδειε̋ και κυρίω̋ αυτόν που απαιτείται για την υλοποίηση τη̋ παροχή̋ υπηρεσία̋ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5γ
και το άρθρο 6 τη̋ συγγραφή̋ υποχρεώσεων τη̋ μελέτη̋ τη̋ υπηρεσία̋

Β.3. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋ (όπω̋
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, όλε̋ οι
σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωμα υπογραφή̋ κλπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.4. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επισήμανση:
Σχετικά με την κατάργηση τη̋ υποχρέωση̋ υποβολή̋ πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμού̋ δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξή̋:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α' τη̋ παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκε̋ βεβαιώσει̋ κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολή̋ κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίση̋, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ̋ αρχέ̋,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμω̋ επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή τη̋ χώρα̋ αυτή̋, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσει̋ υποβολή̋ δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίε̋ απορρέουν από διεθνεί̋ συμβάσει̋ τη̋ χώρα̋ (Σύμβαση τη̋ Χάγη̋) ή άλλε̋ διακρατικέ̋ συμφωνίε̋
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώ̋ και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίε̋ και φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋
α' τη̋ παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμω̋ επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από του̋ διαγωνιζόμενου̋.

2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋
2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋
Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει τιμή̋.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται με βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο τη̋ προκηρυχθείσα̋
ποσότητα̋ τη̋ προμήθεια̋ .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλου̋
του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά,απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋
κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋.

2.4.2 Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών
Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋ Προσφορών
2.4.2.1.
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόμενου̋ ηλεκτρονικά, μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίω̋ άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋
του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντα̋ την κατωτέρω διαδικασία εγγραφή̋ του άρθρου 3
παρ. 3.2 έω̋ 3.4 τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και
διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
2.4.2.2. Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματο̋ βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 6 τη̋ ω̋ άνω Υπουργική̋ Απόφαση̋.
Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ στο
Σύστημα. Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα τη̋ συνέχεια̋
του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τη̋.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋
και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋ του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένα̋ οικονομικό̋
φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή
του, αναφέρει ρητά όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τη̋
συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋.
Δεν χαρακτηρίζονται ω̋ εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ σχετικά με τι̋ τιμέ̋ μονάδο̋, τι̋ προσφερόμενε̋ ποσότητε̋, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τη̋.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορεί̋ συντάσσουν την τεχνική και οικονομική του̋ προσφορά συμπληρώνοντα̋ τι̋ αντίστοιχε̋
ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5.Ο χρήστη̋ - οικονομικό̋ φορέα̋ υποβάλλει του̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ μέσω του Συστήματο̋, όπω̋
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρή̋ αποθήκευση̋, χωρί̋ να απαιτείται θεώρηση γνησίου τη̋ υπογραφή̋.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολή̋ προσφορά̋, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα
με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορεί̋ υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντε̋ και υποψήφιου̋ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια
τη̋ διαδικασία̋, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋- Τεχνική Προσφορά
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. Οι προσφέροντε̋ συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ διακήρυξη̋ (Παράρτημα IV).
β) εγγύηση συμμετοχή̋, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2 τη̋ παρούσα̋
διακήρυξη̋.
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ του προσφέροντο̋ νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.2 Β.3. τη̋
παρούσα̋ διακήρυξη̋ και
δ) παραστατικό εκπροσώπηση̋, αν οι οικονομικοί φορεί̋ συμμετέχουν με αντιπρόσωπο του̋.
Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην τη̋
εγγύηση̋) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα Παραρτήματα τη̋ Διακήρυξη̋ και να περιλαμβάνει τα εξή̋:
1.

Δήλωση του συμμετέχοντο̋ στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ του, η ελάχιστη ισχύ̋ τη̋ οποία̋
καθορίζεται στη διακήρυξη.

2.

Υπεύθυνη δήλωση τη̋ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχο̋
αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ του̋ γενικού̋ και ειδικού̋ όρου̋ για την υλοποίηση τη̋ ανάθεση̋ τη̋ εν λόγω υπηρεσία̋,
όπω̋ αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I τη̋ παρούση̋

3.

Nα συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά,
ψηφιακά υπογεγραμμένο .

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III τη̋ διακήρυξη̋.
Η τιμή τη̋ παρεχόμενη̋ υπηρεσία̋ δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα τη̋ σύμβαση̋
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προ̋
ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋ που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα III τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.
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2.4.5 Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών
Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για διάστημα διακοσίων σαράντα (240)
ημερών από την επομένη τη̋ ημερομηνία̋ τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋
άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα τη̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορεί̋.

2.4.6. Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών,απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στι̋ παραγράφου̋ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.4.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχή̋, τεχνική̋ προσφορά̋), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομική̋
προσφορά̋, τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋) τη̋ παρούσα̋.
β) Η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τη̋
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋ ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋ παρούσα̋ και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋.
Ο περιορισμό̋ αυτό̋ ισχύει, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 2.2.3.3 περ.γ τη̋ παρούσα̋ ( περ. γ΄ τη̋ παρ. 4 του άρθρου73 του
ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώ̋ και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώ̋ είτε ω̋ μέλη ενώσεων.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋
παρούση̋ διακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύμβαση̋.

3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ (Επιτροπή
Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντα̋ τα εξή̋ στάδια:
· Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά»
Την 25/5/2017 και ώρα 10.00 ή τέσσερι̋ (4) εργάσιμε̋ ημέρε̋ μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών .
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·

·

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή τη̋ που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωση̋», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή τη̋ που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά.

Με την αποσφράγιση των ω̋ άνω φακέλων ανά στάδιο κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στι̋ λοιπέ̋ προσφορέ̋ και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του̋, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων τη̋ κάθε
προσφορά̋ που έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ εμπιστευτικέ̋.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο τη̋ τεχνική̋ ή οικονομική̋ προσφορά̋ του̋,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων τη̋, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με του̋ όρου̋ των
εγγράφων τη̋ σύμβαση̋ και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτέ̋
και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεση̋ των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία .
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση τη̋
αξιολόγηση̋ των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά τα προηγούμενα ω̋ άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ δεν αποσφραγίζονται αλλά διακρατούνται μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ω̋ άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4 τη̋ παρούσα̋.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την
παρούσα κριτήριο ανάθεση̋ και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋, εντό̋
αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιμε̋ προσφορέ̋.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσει̋ του αποφαινόμενου οργάνου τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο . 3.4.τη̋ παρούσα̋.

3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ – Δικαιολογητικά κατακύρωση̋
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματο̋ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋
διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.6.2. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋ και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτή̋.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματο̋, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολή̋ του̋. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ω̋ άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση τη̋ παραλαβή̋ του̋ και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋, μέσω του Συστήματο̋,
ειδοποίησή̋ του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ω̋ άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρε̋.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και
εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3. (λόγοι
αποκλεισμού)
Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋
ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ (οψιγενεί̋
μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του.
Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋
2.2.4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε
για την κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ω̋
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή τη̋, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ω̋ εξή̋:
Ποσοστό 15% στην περίπτωση τη̋ μεγαλύτερη̋ ποσότητα̋ και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερη̋ ποσότητα̋. Για
κατακύρωση μέρου̋ τη̋ ποσότητα̋ κάτω του καθοριζόμενου ω̋ ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωση̋.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋
ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματο̋.
Τα έννομα αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα κάτωθι :
κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτό̋ υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά τη̋ ω̋ άνω παραγράφου .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντό̋ προθεσμία̋ είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη βάσει τιμή̋ προσφορά.

3.4

Ενστάσει̋

Σε περίπτωση ένσταση̋ κατά πράξη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η προθεσμία άσκησή̋ τη̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από
την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένσταση̋ κατά
τη̋ διακήρυξη̋, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρε̋ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋
προσφορών.
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Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ με τη συμπλήρωση τη̋ ειδική̋ φόρμα̋ του
Συστήματο̋ και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή σκληρή̋ αποθήκευση̋. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημέ να, κατόπιν γνωμοδότηση̋ τη̋
αρμόδια̋ Επιτροπή̋ αξιολόγηση̋ ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντό̋
προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋.
Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Οι οικονομικοί φορεί̋ ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τη̋ ένσταση̋ μέσω τη̋ λειτουργία̋ του
Συστήματο̋ “Επικοινωνία”.

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεση̋, για του̋
λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού.
Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά τη̋ ή να
αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσει̋
4.1.1.Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2..1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋ ή το περιεχόμενό
τη̋ είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI τη̋ Διακήρυξη̋ και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων τη̋
σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένη̋ τυχόν ισόποση̋ προ̋
αυτόν προκαταβολή̋.
Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋, ο ανάδοχο̋ είναι
υποχρεωμένο̋ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού τη̋ αύξηση̋ εκτό̋ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό του̋ ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρου̋ τη̋ ποσότητα̋ των αγαθών ή του τμήματο̋ των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋
παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και
συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋
συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίε̋ απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων
τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ τη̋ εκτέλεση̋
τμήματο̋/τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτή̋,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά με
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντα̋ τα
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋.. Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ συνεργασία̋ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβου̋ τη̋ σύμβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματο̋/ των τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για του̋ υπεργολάβου̋, όπω̋ αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παραγράφου 2.2.6.2 τη̋ παρούσα̋, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) τη̋ σύμβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει του̋
ω̋ άνω λόγου̋ και για τμήμα ή τμήματα τη̋ σύμβαση̋ που υπολείπονται του ω̋ άνω ποσοστού.
Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά του̋
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, μόνο
σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋ του αρμοδίου
οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγέλλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2.2.3 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋
σύμβαση̋,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει από τι̋
Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο πλαίσιο
διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋ – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή ήτοι:
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α ) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογική̋ και Ασφαλιστική̋ Ενημερότητα̋
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή τη̋ υπηρεσία̋ στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:
α)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και
κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει)
β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ)

Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τη̋ ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψου̋ 0,06% επί όλων των συμβάσεων που
υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ χρηματοδότηση̋, οι οποίε̋ συνάπτονται μετά την
έναρξη ισχύο̋ τη̋ κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ του πέμmου εδαφίου τη̋ παραγράφου αυτή̋. Η κράτηση αυτή
υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋
σύμβαση̋ Το ποσό τη̋ κράτηση̋ παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ ΑΕΠΠ και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ αξία̋ επί του
καθαρού ποσού

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋
5.2.1. Ο ανάδοχο̋, με την επιφύλαξη τη̋ συνδρομή̋ λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ ή δεν
συμμορφωθεί με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, που είναι σύμφωνε̋ με την σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋
και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στι̋
οποίε̋ οφείλει να προβεί αυτό̋, θέτοντα̋ 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 χωρί̋ να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτο̋ μέσα σε τριάντα (30) ημέρε̋ από την άπρακτη πάροδο τη̋ ω̋ άνω προθεσμία̋ συμμόρφωση̋.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσει̋:
α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενο̋ από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμό̋ από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίε̋ δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και μέχρι
λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, με αιτιολογημένη απόφαση
τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋.
Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ υπολογίζονται ω̋ εξή̋:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% τη̋ προβλεπόμενη̋ συνολική̋
διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ χωρί̋ ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρί̋ ΦΠΑ επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητε̋ από τι̋ επιβαλλόμενε̋ για υπέρβαση
τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋,
αν οι υπηρεσίε̋ που αφορούν στι̋ ω̋ άνω τμηματικέ̋ προθεσμίε̋ παρασχεθούν μέσα στη συνολική τη̋ διάρκεια και τι̋
εγκεκριμένε̋ παρατάσει̋ αυτή̋ και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο τη̋ σύμβαση̋ έχει εκτελεστεί πλήρω̋.

24

Διακήρυξη ανοικτού διεθνού̋ διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία
αρδευτικού δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018 Διακ.2/2017 [Σ/Α 40493]

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.

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων
Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει
προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋
6.1.1. Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ και η διοίκηση αυτή̋ θα διενεργηθεί από επιτροπή η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τη̋ να ορίζει για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋(σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων 1.3). Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων,
στου̋ οποίου̋ ανατίθενται επιμέρου̋ καθήκοντα για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτη̋
λειτουργεί ω̋ συντονιστή̋.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και ο
έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση τη̋
σύμβαση̋.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο (σύμφωνα με τη
συγγραφή υποχρεώσεων ) στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που μπορεί να σημειώσει επί
αυτού παρατηρήσει̋ για την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα τη̋ υπηρεσία̋, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφέ̋ του
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ από την επιτροπή παραλαβή̋ .

6.2 Διάρκεια σύμβαση̋
6.2.1. Η διάρκεια τη̋ Σύμβαση̋ ορίζεται σε σε δεκα οχτώ (18) μήνε̋ .
6.2.2. Η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋
αρχή̋ μέχρι το 50% αυτή̋ ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τη̋ διάρκειά̋ τη̋,
σε αντικειμενικά δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρί̋ να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα τη̋ σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ Αν
οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, και μέχρι λήξη̋
του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 τη̋ παρούσα̋.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβή̋ που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώ̋ αναφερόμενα
στη παρούσα.
Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο ω̋ άνω έλεγχο̋ μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋.
Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋ στου̋
όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ που
διαπιστώθηκαν από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋
σχετικέ̋ ανάγκε̋.
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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 τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ διαπιστωθείσε̋ παρεκκλίσει̋. Μετά την
έκδοση τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ 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 υποβολή̋ 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 εγγυητικέ̋
επιστολέ̋ προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων..
6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρου ή μέρου̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί
τη̋ συμβατική̋ αξία̋, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, ο δε
ανάδοχο̋ υπόκειται σε ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 τη̋
παρούσα̋, λόγω εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.
Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τι̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣYΓΓPAΦH YΠOXPEΩΣEΩN

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ OPΩN
Όπου στα κείμενα του παρόντο̋ τεύχου̋ και τη̋ διακήρυξη̋ γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξή̋:
1.1 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η’ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και οι αρμοδιότητέ̋ του θα ασκούνται από τα εντεταλμένα όργανά του.
1.2 ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο μειοδότη̋ που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου μετά από σχετικό διαγωνισμό.
1.3 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ο οριζόμενο̋ από το Πανεπιστήμιο Γεωπόνο̋, ω̋ αρμόδιο̋ για την παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ και οι τυχόν
αναπληρωτέ̋ του.
1.4 ΕΡΓΟ
Το αντικείμενο του έργου αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋,, και τη συντήρηση
πρασίνου των χώρων όπω̋ αυτοί ορίζονται στι̋ επόμενε̋ παραγράφου̋.
1.5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ του Παν/μίου με τον ανάδοχο.
1.6 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το σύνολο των ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ εγκαταστάσεων τη̋ Παν/πολη̋. Εξαιρούνται:
·
Το αντλιοστάσιο και η δεξαμενή άρδευση̋ τη̋ Παν/πολη̋ ,
·
Το πρωτεύον δίκτυο άρδευση̋ μέχρι τα φρεάτια των δικτύων άρδευση̋ των κτιρίων τη̋ Παν/πολη̋
1.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στι̋ επόμενε̋ παραγράφου̋.
2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α1. Έκταση Εφαρμογή̋
Διαμορφωμένοι χώροι είναι οι χώροι πέριξ των κτιρίων που έχουν καλυφθεί από χλοοτάπητα και/ή σ’ αυτού̋ έχουν φυτευτεί
θάμνοι και δέντρα, καθώ̋ και χώροι που δεν βρίσκονται κοντά σε κτίρια αλλά χρήζουν ιδιαίτερη̋ μεταχείριση̋.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των διαμορφωμένων χώρων και των εργασιών που απαιτούνται να γίνουν με την παρούσα
παροχή υπηρεσία̋:
Μεταβατικό κτίριο: 4,16 στρέμματα χλοοτάπητα, 32 δένδρα (δεντροστοιχίε̋), 150 θάμνοι, 126 ψηλοί θάμνοι μπορντούρα̋, μπορντούρε̋
συνολικά: 255 m
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο: 32 δέντρα
Βιβλιοθήκη: 7,61 στρέμματα χλοοτάπητα, 140 δένδρα και 90 θάμνοι
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού
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iii. καταπολέμηση ασθενειών
iv. λίπανση
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο σε όσα φυτά είναι εκτό̋ χλοοτάπητα
ii. κλάδεμα διαμόρφωση̋ σε όσα δέντρα κριθεί από την επίβλεψη ότι θα χρειαστούν καθάρισμα χαμηλά
iii. Καταπολέμηση ασθενειών
iv. Σχηματισμό̋ λεκανών άρδευση̋: 30 φυτά τουλάχιστον
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στι̋ πλάκε̋: 1 στρέμμα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Ιατρική Σχολή και Συνεδριακό κέντρο: 7,7 στρέμματα χλοοτάπητα, 210 δένδρα, 500 θάμνοι, 40 θάμνοι μπορντούρα̋. Εργασίε̋ που
προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
iii. καταπολέμηση ασθενειών
iv. λίπανση
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 136 δέντρα και 322 θάμνοι
ii. καταπολέμηση ασθενειών σε όλα
iii. κλάδεμα: 40 θάμνοι και διαμόρφωση̋ σε όσα δέντρα κριθεί από την επίβλεψη ότι θα χρειαστούν καθάρισμα χαμηλά
· Κούρεμα των ζιζανίων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό σε παρτέρια με θάμνου̋, σε μη φυτεμένα παρτέρια και στη νησίδα του
parking: επιφάνεια 1,75 στρέμματα
· Σχηματισμό̋ λεκανών άρδευση̋: 80 φυτά τουλάχιστον
· Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Κυκλικό̋ κόμβο̋ και χώρο̋ εισόδου: 3,3 στρέμματα χλοοτάπητα, 10 δέντρα και 160 θάμνοι
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού
iii. καταπολέμηση ασθενειών
iv. λίπανση
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ χειροκίνητο
ii. καταπολέμηση ασθενειών
3. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στα τέσσερα τριγωνικά παρτέρια γύρω απ’ τον κόμβο και στην πύλη: 1,25 στρέμματα
· Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Νηπιαγωγείο: 2,5 στρέμματα χλοοτάπητα, 14 θάμνοι και 10 δένδρα.
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ και την περίφραξη με χρήση
βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
iii. καταπολέμηση ασθενειών
iv. λίπανση
· Δέντρα και θάμνοι: καταπολέμηση ασθενειών
Νησίδε̋ – πεζοδρόμια – δέντρα περιφερειακού δρόμου: 350 θάμνοι στι̋ νησίδε̋, 3140 πυξάρια μπορντούρα στα πεζοδρόμια και 15
δέντρα
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Νησίδε̋:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ χειροκίνητο
ii. καταπολέμηση ασθενειών
iii. κλάδεμα 100 θάμνων για ορατότητα κι όσων χρειαστεί για διαμόρφωση
iv. βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,5 στρέμματα
· Πυξάρια:
· άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ χειροκίνητο
· κούρεμα σε όσα έφτασαν στο ύψο̋ σχηματισμού μπορντούρα̋
· βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,5 στρέμματα
· Δέντρα:
· άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ χειροκίνητο
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·

· λεκάνε̋ άρδευση̋
· καταπολέμηση ασθενειών
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων

Παιδαγωγικό Τμήμα και είσοδο̋ συγκροτήματο̋ από περιμετρικό δρόμο: 1,5 στρέμμα χλοοτάπητα, 15 θάμνοι, 40 m μπορντούρα και 50
δένδρα.
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη 0,5 στρέμμα
ii. άρδευση με παροχέ̋ 1 στρέμμα
iii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού
iv. καταπολέμηση ασθενειών
v. λίπανση
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 30 δέντρα
ii. καταπολέμηση ασθενειών
· Μπορντούρα: κούρεμα
· Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Σχολή Θετικών Επιστημών: 9,3 στρέμματα χλοοτάπητα, 130 δένδρα, 800 θάμνοι, 60 m μπορντούρα, 150 θαμνώδει̋ και 200
αναρριχώμενε̋ τριανταφυλλιέ̋.
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
· Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού
iii. λίπανση σε 1,5 στρέμμα
· Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 80 δέντρα
ii. καταπολέμηση ασθενειών: 460
iii. κλάδεμα σε παλιέ̋ διαμορφώσει̋
· Τριανταφυλλιέ̋: κλάδεμα, καταπολέμηση ασθενειών
· Μπορντούρα: κούρεμα
· Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό στου̋ κυβόλιθου̋: 1 στρέμμα
· Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Β΄ Φοιτητική εστία: 4 στρέμματα χλοοτάπητα, 170 δένδρα και 55 θάμνοι
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
4
Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
ii. κούρεμα με χλοοκοπτική βενζινοκίνητη μηχανή ή μικρό ελκυστήρα και καθάρισμα στι̋ άκρε̋ με χρήση βενζινοκίνητου
χορτοκοπτικού
iii. λίπανση σε 0,3 στρέμματα
·
Δέντρα και θάμνοι:
3.1.7 καταπολέμηση ασθενειών
3.1.8
άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 12
3.1.9 σχηματισμό̋ λεκανών άρδευση̋: 30
· Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Διεθνέ̋ Κέντρο Ελληνική̋ Παιδεία̋-Παράδοση̋ και Επαγγελματική̋ Εκπαίδευση̋ (ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.): 3,75 στρέμματα χλοοτάπητα, 350
δένδρα, 2000 θάμνοι, 215 μέτρα μπορντούρα
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Χλοοτάπητα̋:
i. άρδευση αυτοματοποιημένη
·
Δέντρα και θάμνοι:
i. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 700
Ζαρντινιέρα εισόδου Φοιτητική̋ Λέσχη̋: 10 θάμνοι
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,045 στρέμματα
·
Θάμνοι:
2. άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ χειροκίνητο
3. καταπολέμηση ασθενειών
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4. σχηματισμό̋ λεκανών άρδευση̋
Γήπεδο ποδοσφαίρου
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
Άρδευση χλοοτάπητα
Α2. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών
Περιγράφονται οι εργασίε̋ που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώ̋ κι άλλε̋ που απαιτούνται σε όλου̋ του̋ χώρου̋ κατά καιρού̋ και
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.
1.
Σχηματισμό̋ λεκανών άρδευση̋: Ο σχηματισμό̋ λεκάνη̋ άρδευση̋ θα εφαρμοστεί σε δέντρα και θάμνου̋ που βρίσκονται μέσα
σε παρτέρια με χλοοτάπητα ή όπου αλλού υποδειχθεί. Περιλαμβάνει την εκσκαφή του εδάφου̋ γύρω από τον κορμό του φυτού, την
εκρίζωση και απομάκρυνση του χλοοτάπητα ή αυτοφυού̋ βλάστηση̋.
2.
Κλάδεμα δέντρων και θάμνων: Ανάλογα με το είδο̋ του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα γίνεται
το κλάδεμα του φυτού αυστηρά σύμφωνα με την καθοδήγηση του επιβλέποντα γεωπόνου και κατά το χρονικό διάστημα που θα
υποδειχθεί. Μετά το κλάδεμα τα κομμένα κλαδιά πρέπει να απομακρύνονται άμεσα σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχτεί εντό̋ τη̋
Παν/πολη̋.
3.
Διαμόρφωση θάμνων μπορντούρα̋ με χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρα̋ και απομάκρυνση των προϊόντων κοπή̋ όπω̋
παραπάνω.
4.
Φυτοπροστασία δέντρων και θάμνων: Η αντιμετώπιση των ασθενειών και εντόμων στα φυτά τη̋ Παν/πολη̋ θα γίνεται με τον
ηπιότερο δυνατό τρόπο (ήπιο χημικό σκεύασμα ή καλλιεργητικά μέσα) και μόνο σε συνεργασία με την Υπηρεσία. O ψεκασμό̋ εφόσον
χρειαστεί θα γίνεται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του σκευάσματο̋ και του επιβλέποντα με σωστή διαβροχή των φυτών και μόνο μετά από
υποβολή στην υπηρεσία των προτεινόμενων σκευασμάτων κι έγγραφη έγκρισή του̋, χωρί̋ αυτό όμω̋ να απαλλάσσει τον ανάδοχο από
την αποκλειστική ευθύνη ω̋ προ̋ τι̋ ζημιέ̋ που μπορεί να προκληθούν από κακή εφαρμογή. Επίση̋ με ευθύνη του αναδόχου θα
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα (μάσκε̋, γάντια, στολέ̋, σήμανση, ανακοινώσει̋ κ.λ.π.) για την προστασία του εργατικού
προσωπικού, των φοιτητών αλλά και των ζώων στο χώρο τη̋ Παν/πολη̋. Την εργασία αυτή θα επιβλέπει ο επικεφαλή̋ του αναδόχου.
5.
Κούρεμα χλοοτάπητα: Θα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συντήρησή̋ του (χρόνο̋ και αριθμό̋
κουρεμάτων), με κατάλληλη χλοοκοπτική μηχανή του αναδόχου, σε ύψο̋ που θα υποδεικνύεται κάθε φορά και με προσοχή για να
αποφευχθούν πιθανέ̋ ζημιέ̋ στα φυτά και στου̋ εκτοξευτήρε̋ (μπεκ).
Κάθε φορά που κουρεύεται το γκαζόν θα καθαρίζονται με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα και όλα τα σημεία στα οποία δεν
μπορεί να πλησιάσει η χλοοκοπτική μηχανή, όπω̋ κοντά σε θάμνου̋, γύρω από δέντρα, φρεάτια και στι̋ άκρε̋ του χλοοτάπητα. Κατά την
εκτέλεση τη̋ παραπάνω εργασία̋ πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μην γίνονται ζημιέ̋ στο φλοιό των φυτών που είναι φυτεμένα μέσα
στο χλοοτάπητα.
O ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να επανορθώσει κάθε ζημιά με ευθύνη και δαπάνη δική του. Υποχρέωση του αναδόχου είναι
επίση̋ να απομακρύνει από του̋ χώρου̋ κοπή̋ τα προϊόντα που προκύπτουν από το κούρεμα υποχρεωτικά την ημέρα κοπή̋ του̋.
6.
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρε̋(αυτοματοποιημένη ή χειροκίνητη): Η εργασία συνίσταται στη λειτουργία του συστήματο̋
άρδευση̋. Πριν την έναρξη τη̋ περιόδου των ποτισμάτων πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία όλων των εκτοξευτήρων (pop-up) δηλαδή
ανύψωση κι επαναφορά, καθώ̋ και τα ακροφύσια (ακτίνα και επιφάνεια διαβροχή̋, γωνία εκτόξευση̋ του νερού). Ο ανάδοχο̋ είναι
υποχρεωμένο̋ να ελέγχει καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβασή̋ του την καλή και ορθολογική λειτουργία του υπόγειου δικτύου άρδευση̋
και να ρυθμίζει όπου απαιτείται του̋ εκτοξευτήρε̋ με σκοπό τη σωστή και ομοιόμορφη κατανομή του νερού στου̋ χλοοτάπητε̋. Τυχόν
διαρροέ̋ νερού σε μπεκ, σωληνώσει̋ ή φρεάτια άρδευση̋ πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.
7.
Άρδευση χλοοτάπητα με παροχέ̋: Η άρδευση του χλοοτάπητα σε χώρου̋ που δεν υπάρχει εγκατεστημένο υπόγειο αυτόματο ή
ημιαυτόματο αρδευτικό δίκτυο θα γίνει με παροχέ̋, σωληνώσει̋, εκτοξευτήρε̋ κ.λ.π. του αναδόχου.
8.
Λίπανση του χλοοτάπητα: Περιλαμβάνει την ομοιόμορφη διασπορά λιπάσματο̋ στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια. Το
λίπασμα θα το προμηθεύει η υπηρεσία.
9.
Φυτοπροστασία του χλοοτάπητα: Σε εγκατεστημένου̋ χλοοτάπητε̋ είναι πιθανή η εμφάνιση προσβολών, κυρίω̋ μυκητολογικών
λόγω των συχνών αρδεύσεων και των θερμοκρασιών του εδάφου̋ και γι' αυτέ̋ πρέπει να γίνονται προληπτικέ̋ καταπολεμήσει̋.
Επιπλέον καταπολεμήσει̋ θα γίνουν για επιθέσει̋ τρωκτικών ή εφόσον διαπιστωθεί προσβολή από οποιαδήποτε ασθένεια ή εχθρό
αμέσω̋ με τοπική επέμβαση. Όλε̋ οι ανωτέρω επεμβάσει̋ θα γίνονται κατόπιν συνεννόηση̋ και προγραμματισμού με τον επιβλέποντα
γεωπόνο τη̋ Υπηρεσία̋.
10.
Άρδευση με βυτίο: θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου (μόνο το νερό είναι τη̋ Υπηρεσία̋) χρησιμοποιώντα̋ βυτιοφόρο. O
αριθμό̋ των αρδεύσεων θα εξαρτηθεί από τι̋ κλιματολογικέ̋ συνθήκε̋ που θα επικρατήσουν και ενδεικτικά (με βάση στατιστικά
στοιχεία προηγούμενων ετών) δεν θα είναι μικρότερο̋ από 15 για ένα καλοκαίρι.
11.
Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋: Η εργασία άρδευση̋ φυτών με επίγειο σταλακτηφόρο αγωγό συνίσταται στον έλεγχο του
ποτίσματο̋ και στον προγραμματισμό του ή στο άνοιγμα των βανών όπου δεν υπάρχει προγραμματιστή̋ και στη συντήρηση του δικτύου
σε οποιαδήποτε κλίση του εδάφου̋. O αριθμό̋ των αρδεύσεων ενδεικτικά δεν θα είναι μικρότερο̋ από 40 ετησίω̋.
12.
Βοτάνισμα με τα χέρια: Η εργασία αυτή γίνεται για την αφαίρεση από τι̋ φυτεμένε̋ επιφάνειε̋ των πάση̋ φύσεω̋ αυτοφυών
ζιζανίων που θα αναπτυχθούν. Η εργασία αυτή θα γίνεται με τα χέρια. Η εργασία θα γίνει όσε̋ φορέ̋ το χρόνο κριθεί απαραίτητο από την
επίβλεψη.
13.
Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε όσα σημεία κρίνεται από την επίβλεψη ασύμφορη η
αφαίρεση ζιζανίων με το χέρι κι απαιτείται η χρήση εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου έτσι ώστε να μην ζημιωθούν οι ήδη υπάρχουσε̋
διαμορφώσει̋. Το σκεύασμα θα παρέχεται από την υπηρεσία.
14.
Φυτεύσει̋ δέντρων και θάμνων: Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το άνοιγμα του λάκκου, τη φύτευση του δέντρου ή θάμνου και την
υποστύλωσή του, αν απαιτείται. Η προμήθεια των φυτών και των πασσάλων θα γίνεται από την υπηρεσία.
15.
Υποστυλώσει̋ παλαιών δέντρων: Η στερέωση των πασσάλων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.
16.
Κοπή των ξερών δέντρων και θάμνων και απομάκρυνσή του̋ με δαπάνη του αναδόχου.
17.
Καθαρισμό̋ των χώρων πρασίνου από σκουπίδια και απόρριψή του̋ σε χώρου̋ που επιτρέπεται.
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18.

Κυλίνδρισμα χλοοτάπητα
Ο χρονοπρογραμματισμό̋ των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.

Β. ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Β1. Έκταση Εφαρμογή̋
Αδιαμόρφωτοι χαρακτηρίζονται οι περιβάλλοντε̋ των κτιρίων χώροι τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ στου̋ οποίου̋ δεν έχει γίνει
οριστική φύτευση-εγκατάσταση άρδευση̋ καθώ̋ και οι υπόλοιποι, ελεύθεροι προ̋ δόμηση χώροι. Νότια, ανατολικά και βόρεια
οριοθετούνται από την υπάρχουσα περίφραξη (συμπεριλαμβανομένων και των αδιαμόρφωτων χώρων και δασυλλίου στα
προκατασκευασμένα κτίρια), ενώ δυτικά από περιφερειακή οδό Αστεροσκοπείου - Μονή̋ Δουρούτη (συμπεριλαμβανομένου και του
πρόσθιου πρανού̋ τμήματο̋ τη̋ Μονή̋) - Παλιά είσοδο χωματερή̋- περίφραξη βόρεια. Συμπεριλαμβάνεται, η λωρίδα γη̋ εξωτερικά
τη̋ ανατολική̋ περίφραξη̋, καθώ̋ και η νησίδα στο αντίστοιχο τμήμα του δρόμου. Επίση̋ το οικόπεδο με το θερμοκήπιο στην
Πεδινή.
Αναλυτικά στου̋ αδιαμόρφωτου̋ χώρου̋ περιλαμβάνονται:
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ εξωτερική̋ περίφραξη̋ και Μεταβατικού – Β΄ Φοιτ. Εστία̋ – Αθλητικών εγκαταστάσεων – Πύλη̋ εισόδου:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1250 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2 στρέμματα
·
Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο: 150 δέντρα
·
Καταπολέμηση ασθενειών: 150 δέντρα
·
Μπορντούρα παράλληλα με το δρόμο παλιά̋ εισόδου : κούρεμα 125 m
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Φιλοσοφική̋ και γηπέδου ποδοσφαίρου:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1470 m
·
Καταπολέμηση ασθενειών: 85 δέντρα
·
Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευση̋ αυτοματοποιημένο: 85 δέντρα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Ιατρική̋, Βιβλιοθήκη̋ και Σχολή̋ θετικών Επιστημών :
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1400 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2,15 στρέμματα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ (2 γήπεδα τένι̋, 2 γήπεδα μπάσκετ) - Γυμναστήριο:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1400 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 1 στρέμμα
·
Καταπολέμηση ασθενειών: 11 δέντρα και 110 θάμνοι
·
Άρδευση με επίγειο σύστημα αυτοματοποιημένο: 11 δέντρα και 110 θάμνοι
·
Μπορντούρα: κούρεμα 27 m
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Βιβλιοθήκη̋ – εισόδου Ιατρική̋ – Περιοχή̋ Γυμναστηρίου – κόμβου εισόδου:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 467m
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Βιβλιοθήκη̋ – Φοιτητική̋ Λέσχη̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 400 m
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
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Γήπεδο Ποδοσφαίρου και αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ νότια και ανατολικά:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 200 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 3 στρέμματα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Ιατρική̋ – Μεταβατικού κι αδιαμόρφωτα αίθρια Ιατρική̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1252 m
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Εξωτερική περίφραξη και νησίδε̋ κεντρικού δρόμου:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1255 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 4,065 στρέμματα
Παιδαγωγικό Τμήμα και αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ συγκροτήματο̋ και περιμετρικού δρόμου από την πλευρά του λόφου – δάσου̋
εθελοντών:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 300 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 3 στρέμματα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Πεζόδρομοι Α΄ Φοιτητική̋ Εστία̋ – Φιλοσοφική̋ κι αδιαμόρφωτοι χώροι αυτών:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
·
·
·

Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 946 m
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,4 στρέμματα
Μπορντούρα: κούρεμα 580 m (λιγούστρα και τούγιε̋)

Περιμετρικό̋ δρόμο̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 6142 m
·
Καταπολέμηση ασθενειών Δέντρων Δρυό̋: 465 δέντρα
·
Καθαρισμό̋ χειμάρρου
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ ΠροΚατ Κτιρίων Ε1-Ε4-ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.- εξωτερική̋ περίφραξη̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμο̋ και πεζοδρομίων: 337 m
Αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ Τεχνολογικού Πάρκου - ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.- εξωτερική̋ περίφραξη̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
Σχολή Θετικών Επιστημών κι αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ αυτών και του περιμετρικού δρόμου:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Kαθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1160 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2,74 στρέμματα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Α΄ Φοιτητική Εστία κι αδιαμόρφωτο̋ χώρο̋ μεταξύ αυτή̋ και συγκροτήματο̋ Φυσικού Τμήματο̋:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
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·
·
·
·

Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 670 m
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 2 στρέμματα
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων

Β’ Φοιτητική εστία:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 1200 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,2 στρέμματα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
Φιλοσοφική:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: 840 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 4 στρέμματα
·
Κλάδεμα: 30 θάμνοι
·
Μπορντούρα 527 m: κούρεμα
·
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων
2
Αδιαμόρφωτοι χώροι κάτω από το μοναστήρι: 20000 m
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
·
Καθαρισμό̋ δρόμων και πεζοδρομίων: πεζόδρομο̋ μοναστηριού 400 m
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 10 στρέμματα
·
Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: 3 στρέμματα
·
Κλάδεμα και καθαρισμό̋ δέντρων και παλιών θάμνων όπου χρειαστεί
Δασύλλια για καθαρισμό:
3.
Δάσο̋ Μοναστηριού
4.
Αιμοδοτών
5.
Φιλοσοφική̋
6.
ΠροΚατ

30 στρέμματα
16,5 στρέμματα
15,75 στρέμματα
15 στρέμματα

Θερμοκήπιο στην Πεδινή:
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 0,3 στρέμματα
Δεξαμενή άρδευση̋ – Δεξαμενή ύδρευση̋
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό: 1 στρέμμα
Τμήμα του οικοπέδου στα φανάρια τη̋ παράκαμψη̋ πόλη̋
Εργασίε̋ που προκύπτουν:
·
Κοπή χόρτων και βάτων σε επίπεδε̋ επιφάνειε̋
5 στρέμματα
·
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό:
16 στρέμματα
·
Κλάδεμα και καθαρισμό̋ δέντρων και παλιών θάμνων όπου χρειαστεί
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Β2. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών
Εργασίε̋ που αναφέρονται παραπάνω αλλά και άλλε̋ πιο ειδικέ̋ που δεν φαίνονται στην αναλυτική περιγραφή των χώρων περιγράφονται
παρακάτω
1.
Κλάδεμα δένδρων (διαμόρφωση̋ ή ανανέωση̋) εντό̋ του οριζομένου χώρου και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματο̋ καθ’
υπόδειξη τη̋ υπηρεσία̋. Το κλάδεμα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του επιβλέποντα μία φορά κατά τη διάρκεια τη̋
σύμβαση̋ και κατά τη χρονική περίοδο που πρέπει να κλαδεύεται κάθε είδο̋ δένδρου.
Το κλάδεμα και οι κοπέ̋ δένδρων θα γίνει στου̋ χαρακτηρισμένου̋ ω̋ ανωτέρω χώρου̋ και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία
απαραίτητο, χωρί̋ να αλλοιώνεται η φυσική μορφή τη̋ Παν/πολη̋.
2.
Κοπή ξερών δέντρων και μεταφορά του̋ σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
3.
Κοπή χόρτων, βάτων κι οποιασδήποτε ποώδου̋ βλάστηση̋ με οποιοδήποτε μέσο απαιτείται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε
κάθε περίπτωση, τα προϊόντα κοπή̋ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται. Στι̋ επίπεδε̋ επιφάνειε̋ η εργασία θα γίνει με κατάλληλα
εφοδιασμένο ελκυστήρα και στα πρανή με επινώτιο βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σημειώνεται ότι κάποιε̋ από τι̋ κοπέ̋ θα τι̋
κάνουν κτηνοτρόφοι σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο, τι̋ υπόλοιπε̋ περιοχέ̋ υποχρεούται να τι̋ καθαρίσει ο ανάδοχο̋.
Η πρώτη κοπή θα γίνει τον Μάιο. Η δεύτερη κοπή θα γίνει τον Ιούλιο και η τελευταία τον Οκτώβριο, η οποία και θα συνοδεύεται
από επιμελέ̋ καθάρισμα όλου του χώρου έτσι ώστε να είναι καλή η εικόνα κατά του̋ χειμερινού̋ μήνε̋. Η δεύτερη και τρίτη κοπή μπορεί
να συμπτυχθεί εφόσον το κρίνει η επίβλεψη ανάλογα με του̋ χώρου̋ και τι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋.
Η κοπή του χόρτου κατά μήκο̋ τη̋ περίφραξη̋ συμπεριλαμβάνεται στι̋ απαιτούμενε̋ και θα γίνει με επινώτιο βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό.
4.
Καθαρισμό̋ (με κοπή των χόρτων) δρόμων και πεζοδρομίων όπου αυτό απαιτηθεί και σε ζώνη 1 έω̋ 2 μέτρων (ανάλογα με την
περιοχή) από το πέρα̋ τη̋ πλακόστρωση̋ χωρί̋ τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ώστε οι επιφάνειε̋ αυτέ̋ να είναι πάντα καθαρέ̋.
5.
Πλήρη̋ καθαρισμό̋ του διευθετούμενου χειμάρρου βόρεια, καθ’ υπόδειξη τη̋ Υπηρεσία̋, ήτοι καθαρισμό̋ του πυθμένα και των
πρανών από σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα, κλαδιά δένδρων, χορτάρια και βάτα από το ύψο̋ του Μεταβατικού κτιρίου μέχρι την παλιά
είσοδο τη̋ χωματερή̋– νυν χώρο αρχαιολογικών ανασκαφών. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίδεται στο τμήμα τη̋ εισόδου του
νοσοκομείου, δεξιά, αριστερά και κάτω από το γεφυράκι που συνδέει το πανεπιστήμιο με το νοσοκομείο.
6.
Καθαρισμό̋ δάσου̋: Στο δάσο̋, δυτικά, που περιλαμβάνεται μεταξύ του περιμετρικού δρόμου τη̋ Παν/πολη̋ και του δρόμου
Αστεροσκοπείου καθώ̋ και στα τεχνητά δασύλλια που βρίσκονται μέσα στην Παν/πολη (αιμοδοτών, φιλοσοφική̋, ΠροΚατ) θα γίνεται μια
φορά το χρόνο, γενικό̋ καθαρισμό̋ από τα ξερά κλαδιά και δένδρα, βάτα, σπάρτα και ό,τι άλλο άχρηστο αντικείμενο βρίσκεται στο χώρο
αυτό καθώ̋ και κοπή χόρτου. Ο σκοπό̋ του καθαρισμού είναι και η ανανέωση των δέντρων με αφαίρεση των ξερών τμημάτων και φυτών
αλλά και η προετοιμασία του χώρου για την καλοκαιρινή περίοδο ούτω̋ ώστε να είναι περιορισμένη η ποώδη̋ βλάστηση που εκείνη την
περίοδο είναι επικίνδυνη για πυρκαγιά. Ορίζεται ότι ο καθαρισμό̋ τη̋ ποώδου̋ βλάστηση̋ απαιτείται να γίνει πριν το καλοκαίρι. Η
εναπόθεση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
7.
Καθαρισμό̋ πεζοδρομίων και ρείθρων: Η εργασία αυτή περιλαμβάνει: α)Εκρίζωση των ζιζανίων με τσάπα, αφαίρεση με φτυάρι
του χώματο̋ και φύλλων που έχουν συσσωρευτεί στι̋ άκρε̋ των δρόμων. β)Καθαρισμό πεζοδρομίων και ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο
από χαρτιά, φύλλα κλπ. καθώ̋ και οποιοδήποτε χώρο εμφανιστεί επιβαρυμένο̋ με τα παραπάνω υλικά και δεν μπορεί να προβλεφθεί με
την παρούσα περιγραφή (π.χ. χώροι στάθμευση̋, τμήματα δρόμων με φρεάτια). γ)Απομάκρυνση όλων των προϊόντων που προκύπτουν
από τι̋ παραπάνω εργασίε̋ και απόθεσή του̋ σε χώρου̋ που υποδεικνύει η επίβλεψη.
8.
Καθαρισμό̋ φρεατίων συλλογή̋ ομβρίων υδάτων οδικού δικτύου και χώρων στάθμευση̋, οποιουδήποτε βάθου̋, από φερτά
υλικά, (χώμα, χαλίκι, μπάζα) και από φύλλα, απομάκρυνση κι απόθεση σε χώρου̋ που υποδεικνύεται από την επίβλεψη.
9.
Καθαρισμό̋ των χώρων πρασίνου από σκουπίδια και απόρριψή του̋ σε χώρου̋ που επιτρέπεται.
10.
Βοτάνισμα με ζιζανιοκτόνο: Θα πραγματοποιηθεί εκεί που θα υποδείξει η επίβλεψη, με παροχή του σκευάσματο̋ από την
υπηρεσία.
Ο χρονοπρογραμματισμό̋ των εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋.
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3 .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η συντήρηση και λειτουργία αναφέρεται σε όλε̋ τι̋ απαιτούμενε̋ ενέργειε̋ για τη θέση σε λειτουργία, παρακολούθηση και
εξασφάλιση τη̋ ομαλή̋ λειτουργία̋ του αρδευτικού δικτύου.
Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η προληπτική συντήρηση του αρδευτικού δικτύου περιλαμβάνει:

ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Πριν την έναρξη των ποτισμάτων, θα γίνεται έλεγχο̋ σε όλου̋ του̋ προγραμματιστέ̋ άρδευση̋, ρεύματο̋ και μπαταρία̋, για να
διαπιστωθεί ότι λειτουργούν και θα αλλάζονται οι μπαταρίε̋ σε όλου̋. Οι μπαταρίε̋ θα παρέχονται από την υπηρεσία. Αν κάποιο̋
προγραμματιστή̋ δεν λειτουργεί, ο ανάδοχο̋ θα ενημερώνει άμεσα τον επιβλέποντα ώστε αυτό̋ να φροντίσει έγκαιρα για την
επισκευή ή αντικατάστασή του.
Στη συνέχεια, στι̋ αρχέ̋ κάθε μήνα, έω̋ και τον Σεπτέμβριο, ο ανάδοχο̋ θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω:
Α.
Να δοκιμάζει από τον προγραμματιστή (και όχι από τι̋ ηλεκτροβάνε̋) διαδοχικά όλε̋ τι̋ στάσει̋ άρδευση̋.
B.
Να επισκευάζει άμεσα όλε̋ τι̋ βλάβε̋ στο δίκτυο άρδευση̋ (ενδεικτικά: ηλεκτροβάνε̋, εκτοξευτήρε̋, σωληνώσει̋, καλώδια,
φρεάτια ηλεκτροβανών κ.ά.)
Γ.
Μετά από κάθε επισκευή να γίνεται ξανά δοκιμή στη συγκεκριμένη στάση για να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία τη̋.
Δ.
Να ελέγχει του̋ εκτοξευτήρε̋, έναν προ̋ έναν, ω̋ προ̋ την ακτίνα εκτόξευση̋ του νερού, ώστε να ποτίζονται πλήρω̋ τα
παρτέρια και όχι άλλοι χώροι που συνορεύουν με τα παρτέρια.
Ε.
Να ελέγχει λεπτομερώ̋ όλε̋ τι̋ επίγειε̋ σωληνώσει̋ άρδευση̋ που ποτίζουν δέντρα και θάμνου̋ με σταλάκτε̋, να επισκευάζει
τι̋ βλάβε̋ και, όπου χρειάζεται, να ρυθμίζει τη ροή στου̋ σταλάκτε̋ ή να του̋ αντικαθιστά.
Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο.
Η λειτουργία του αρδευτικού συστήματο̋ (έναρξη-παύση ποτισμάτων, χρονοπρογραμματισμό̋ κτλ.) θα πραγματοποιείται από
τον ανάδοχο με τι̋ υποδείξει̋ του επιβλέποντα.
Ακολουθεί πίνακα̋ με όλου̋ του̋ προγραμματιστέ̋ άρδευση̋, ρεύματο̋ και μπαταρία̋, όπω̋ είναι κατανεμημένοι στου̋ δύο
κλάδου̋ του πρωτεύοντο̋ αρδευτικού συστήματο̋, νότιο και βόρειο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

1
2

Θετικών επιστημών

1ο̋: Είσοδο̋ Φυσικού

Hunter ICC

Θετικών επιστημών

2ο̋: Διάζωμα κυλικείου

Ηunter ICC

3
4

Θετικών επιστημών

3ο̋: Είσοδο̋ Μαθηματικού

Hunter ICC

Θετικών επιστημών

4ο̋: Υπόγειο Πληροφορική̋

ORBIT

5

Θετικών επιστημών

5ο̋: Θυρωρείο μαθηματικού

Hunter ICC

6

Ιατρική

1ο̋: Επάνω πλευρά

IRRITROL

7

Ιατρική

2ο̋: Κάτω πλευρά

IRRITROL

8

Ιατρική

3ο̋: Πάρκινγκ Α Ιατρική̋

Rain Bird (μπαταρία̋)

9

Συνεδριακό

1ο̋: Κλιματιστικά

Hunter ICC

10

Συνεδριακό

2ő: Απέναντι από είσοδο

Rain Bird (μπαταρία̋)

11

Συνεδριακό

3ο̋: Απέναντι από είσοδο

Rain Bird (μπαταρία̋)

12

Συνεδριακό

4ο̋: Αίθριο

ORBIT

13

Μεταβατικό

1

Hunter ICC

14

ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε.

1

Hunter ICC

15

Εστίε̋

1ο̋: Κάτω από σπίτι φύλακα

Hunter ICC

16

Εστίε̋

2ο̋: Είσοδο̋ Εστιών

Hunter ICC

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ

17

Παιδαγωγικό

1

ORBIT

18

Παιδαγωγικό

2

Galcon (μπαταρία̋)

19

Νηπιαγωγείο

1

ORBIT

ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
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20

Βιβλιοθήκη

1ο̋: Βόρεια πλευρά - Έξω από κυλικείο

Hunter ICC

21

Βιβλιοθήκη

2ο̋: Κλιματιστικέ̋ μονάδε̋

Hunter ICC

22

Βιβλιοθήκη

3ο̋: Θεατράκι

ORBIT

23

Βιβλιοθήκη

4ο̋: Νησίδα

Rain Bird (μπαταρία̋)
Rain Bird (μπαταρία̋)

24

Κόμβο̋

1

25
26

Aπέναντι από κόμβο
Γήπεδο

1
1

27

Πύλη

1

Hunter ICC

28

Γυμναστήριο

3

Galcon (μπαταρία̋)

29

Λούτσα

1

Galcon (μπαταρία̋)

Galcon (μπαταρία̋)
Hunter ICC

Κάθε μήνα και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου λειτουργία̋ του αρδευτικού συστήματο̋ θα συμπληρώνεται πίνακα̋
καταγραφή̋ των στοιχείων ελέγχου και θα παραδίδεται στον επιβλέποντα. Ο πίνακα̋ αυτό̋ θα έχει την εξή̋ μορφή:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
Αν παρουσιαστεί διακοπή λειτουργία̋ του αρδευτικού συστήματο̋ ή οποιαδήποτε βλάβη (σε σωληνώσει̋ υπόγειε̋ ή επίγειε̋, σε
εκτοξευτήρε̋, σε φρεάτια, σε ηλεκτροβάνε̋, σε προγραμματιστέ̋ κλπ.), ο ανάδοχο̋ οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον επιβλέποντα και
να πραγματοποιεί την αντίστοιχη αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋. Τα εξαρτήματα και σωληνώσει̋ θα παρέχονται από την Υπηρεσία.
Η επισκευή, συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ εργασία̋ για τη σύνδεση και τη δοκιμή λειτουργία̋ του̋, περιλαμβάνεται στο τίμημα του
αναδόχου.
Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αυτό.
Ο ανάδοχο̋ θα τηρεί ένα ειδικό βιβλίο για την καταγραφή των βλαβών, όπου για κάθε βλάβη θα αναφέρονται αναλυτικά τα εξή̋
στοιχεία:

α/α

Θέση βλάβη̋

Ημερομηνία
διαπίστωση̋

Ημερομηνία
αποκ/ση̋

Υλικά που
χρησιμοπ.

Δοκιμή
(ναι/όχι)

παρατηρήσει̋

Ονοματ/μο
εργάτη

υπογραφή

Μετά από κάθε εργασία στην οποία έγινε αντικατάσταση υλικών, ο ανάδοχο̋ παραδίδει τα αντικατασταθέντα υλικά ή τα
απομακρύνει από το Πανεπιστήμιο, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, με δικέ̋ του δαπάνε̋. Αν κατά του̋ χειρισμού̋ τη̋
επιδιόρθωση̋ βλάβη̋ του αρδευτικού συστήματο̋ προκύψει βλάβη λόγω υπαιτιότητα̋ του αναδόχου (μη συμμόρφωση με του̋ κανόνε̋
τη̋ τέχνη̋ και τη̋ επιστήμη̋ και των προδιαγραφών εγκατάσταση̋ και λειτουργία̋ των εξαρτημάτων), αυτό̋ υποχρεούται να
αντικαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία.

4.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου για τη συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία του αρδευτικού συστήματο̋ του Παν/μίου θα
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
· ο ίδιο̋ ο ανάδοχο̋ ή αντικαταστάτη̋ του, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, υπεύθυνο̋ για τη
λειτουργία του αρδευτικού συστήματο̋ & επίβλεψη τη̋ χρήση̋ χημικών σκευασμάτων, με σχετική επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 3 ετών.
ΕΡΓΑΤΕΣ:
v) ένα̋ (1) δενδροανθοκηπουρό̋, χωρί̋ πτυχίο γεωργική̋ σχολή̋, για 18 μήνε̋, με πενθήμερο ωράριο 07:00-15:00
vi)
δύο (2) δενδροανθοκηπουροί, χωρί̋ πτυχίο γεωργική̋ σχολή̋, για 15 μήνε̋ (Μάρτιο-Νοέμβριο), με πενθήμερο ωράριο
07:00-15:00
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vii)

ένα̋ ανειδίκευτο̋ εργάτη̋ για 4 μήνε̋ (Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, κάθε έτο̋) με πενθήμερο ωράριο 07:00-15:00, με κύριο
αντικείμενο απασχόληση̋ τον καθαρισμό ρείθρων, πεζοδρομίων καθώ̋ και φρεατίων συλλογή̋ ομβρίων υδάτων οδικού
δικτύου και χώρων στάθμευση̋.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα το προσωπικό να παίρνει ρεπό κατά τη διάρκεια τη̋ εβδομάδα̋ εάν
παραστεί ανάγκη απασχόληση̋ κατά το Σαββατοκύριακο. Αυτό όμω̋ θα πρέπει να ρυθμίζεται με τρόπο που δεν θα δημιουργεί κενό στην
καθημερινή παρουσία του προσωπικού. Για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη συντήρηση του, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να
συνάψει, με την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ του έργου, συμφωνητικό με του̋ ανωτέρω αναφερόμενου̋ εργάτε̋. Πριν υπογραφεί το ω̋ άνω
συμφωνητικό, ο ανάδοχο̋ θα ενημερώσει και λάβει έγκριση από τον επιβλέποντα.
Όπου στα παραπάνω αναφέρεται σχετική επαγγελματική εμπειρία, αυτή θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα. Για
μεγαλύτερη σαφήνεια παρουσιάζεται το παρακάτω γράφημα.

Άτομα προσωπικού

Νοέμβριο̋

Άτομα προσωπικού
Οκτώβριο̋

Σεπτέμβριο̋

Αύγουστο̋

Ιούλιο̋

Ιούνιο̋

Μάιο̋

Απρίλιο̋

Μάρτιο̋

Φεβρουάριο̋

Ιανουάριο̋

Δεκέμβριο̋

Ιούνιο̋
Ιούλιο̋
Αύγουστο̋
Σεπτέμβριο̋
Οκτώβριο̋
Νοέμβριο̋

4
3
2
1
0

ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Ο ανάδοχο̋ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσω̋ κάθε μέλο̋ του προσωπικού που κρίνεται από την επίβλεψη
ανεπαρκέ̋ σε τεχνική κατάρτιση ή δείχνει αμέλεια ω̋ προ̋ τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μη επαναπροσλάβει
τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρί̋ τη συγκατάθεση του επιβλέποντο̋.
Το δικαίωμα του επιβλέποντο̋ ουδόλω̋ απαλλάσσει τον ανάδοχο τη̋ πλήρου̋ ευθύνη̋ του ω̋ προ̋ την ποιοτική και ποσοτική
επάρκεια του προσωπικού του.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχο̋ επιθυμεί την αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό του υποχρεούται μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό. Ο αντικαταστάτη̋ θα έχει τα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα και η
αλλαγή θα γίνεται κατόπιν σχετική̋ έγκριση̋.
5.

6.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να έχει, κατά τη χρονική διάρκεια που υλοποιεί τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋, τα παρακάτω
μηχανήματα:
·
2 γεωργικού̋ ελκυστήρε̋, 1 με ισχύ 20 Hp και 1 με ισχύ 80 Hp, με παρελκόμενα χορτοκοπτικά
·
1 αγροτικό αυτοκίνητο
·
1 μικρό ελκυστήρα με εξάρτηση χλοοκοπτική̋ μηχανή̋ (για το κούρεμα του γκαζόν)
·
1 βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
·
2 επινώτια βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή
·
1 αλυσοπρίονο
·
1 ψαλίδι μπορντούρα̋
·
1 βυτίο για τη μεταφορά νερού για πότισμα
·
1 ψεκαστικό μηχάνημα
·
1 μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) για δρόμου̋ - πεζοδρόμια
Οι χειριστέ̋ των παραπάνω μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό του αναδόχου, με τι̋ νόμιμε̋ άδειε̋.
Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να θέση στη διάθεση του Πανεπιστημίου:
·
1 σκαπτικό μηχάνημα για 20 εργάσιμε̋ ημέρε̋ (τσάπα)
·
1 φορτηγό για μεταφορά των κλαδιών, για 10 εργάσιμε̋ μέρε̋
·
1 όχημα γερανό̋ – παπαγαλάκι για κλαδιά, για 10 εργάσιμε̋ μέρε̋
Οι χειριστέ̋ των επιπρόσθετων αυτών μηχανημάτων θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική άδεια χειρισμού.
Απαγορεύεται να γίνει ο χειρισμό̋ των συγκεκριμένων μηχανημάτων από το προσωπικό του αναδόχου που προορίζεται για την υπόλοιπη
παροχή υπηρεσία̋.
Η δαπάνη για του̋ χειριστέ̋, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, αναλώσιμα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία
όλων των παραπάνω μηχανημάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Τέλο̋ το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα μέσα (μικροεργαλεία, γάντια,
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μάσκε̋ κτλ.) που θα απαιτηθούν για να φέρει ει̋ πέρα̋ το έργο που προκύπτει από την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
Ο ανάδοχο̋ έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων τη̋ εργατική̋
νομοθεσία̋, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή
σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλεία̋ είναι
υποχρεωμένο̋ να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη ( μελέτη προσωρινή̋ σήμανση̋ έργων κλπ.) όταν απαιτείται και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
7.

Ειδικά μετά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ πρέπει να έχει ολοκληρώσει τι̋
ενέργειε̋ για τον ορισμό του Τεχνικού Ασφάλεια̋ (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96) και να ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρηση̋ Εργασία̋. Ο ανάδοχο̋
θα υποβάλλει στην Υπηρεσία άμεσα τα αντίστοιχα στοιχεία ορισμού Τεχνικού Ασφάλεια̋. Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφάλεια̋ επιβαρύνει
τον ανάδοχο.
Κάθε εργαζόμενο̋ του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίε̋ που επιτρέπονται από την
ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντο̋ έργου που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργία̋ εξοπλισμού ή να
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια τη̋ εργασία̋
(ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση χώρων κ.τ.λ.).
8.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο ανάδοχο̋ θα τηρεί και θα ενημερώνει καθημερινά ημερολόγιο εργασιών. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ονόματα των
ατόμων που εργάστηκαν, η ώρα προσέλευση̋ και αποχώρηση̋ του̋ (με υπογραφή) και οι εργασίε̋ που έγιναν εκείνη την ημέρα,
αναλυτικά.
Το ημερολόγιο φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου και θεωρείται από τον επιβλέποντα. Υπάρχει η δυνατότητα τήρηση̋
ημερολογίου σε ψηφιακή μορφή κατόπιν συνεννόηση̋ με τον επιβλέποντα.

9.

ΒΛΑΒΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΟΙΝΕΣ.
Οποιαδήποτε ποινική ρήτρα επιβληθεί στον ανάδοχο παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή του αναδόχου, μετά την
διαπιστωθείσα βλάβη ή χρονική καθυστέρηση από υπαιτιότητά του.
ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Σε περίπτωση βλάβη̋ που προέρχεται από υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τη:
·
λειτουργία,
·
αποκατάσταση βλαβών,
·
προληπτική συντήρηση,
αυτό̋ υποχρεούται να αποκαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. Επιπλέον για κάθε
μέρα μέχρι την αποκατάσταση τη̋ ω̋ άνω βλάβη̋, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα 150 € ημερησίω̋.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Για κάθε ημέρα καθυστέρηση̋ στην έναρξη – παύση των εγκαταστάσεων που λειτουργεί ο ανάδοχο̋ σε σχέση με τον προβλεπόμενο
χρονοπρογραμματισμό, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα 150 €. Ορίζεται ότι το σύστημα άρδευση̋ θα πρέπει να είναι έτοιμο
προ̋ λειτουργία στι̋ 15 ΜΑΙΟΥ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ.
Για κάθε μέρα που ο ανάδοχο̋ καθυστερεί πέραν του εύλογου χρόνου αποκατάσταση̋ βλάβη̋ (λαμβάνοντα̋ υπόψη ένα εύλογο
χρονικό περιθώριο για την παράδοση, κ.λ.π. των απαιτουμένων υλικών καθώ̋ και για την τοποθέτησή του̋) επιβάλλεται από τον
εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με 150 € ημερησίω̋.
Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια τη̋ ποινή̋ και μόνον και παράλληλα ο εργοδότη̋ διατηρεί το δικαίωμα να διατάζει αμέσω̋ και κατά την
κρίση του την αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ με άλλο τρόπο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχο̋ έχει τη γνώμη ότι δόθηκε εντολή από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα για κάποια
εργασία που κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβη̋ ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή την προληπτική συντήρηση και έχει σαν
συνέπεια παρέκκλιση από του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετική̋ εργασία̋ να υποβάλει με έγγραφο
στον εργοδότη τι̋ αντιρρήσει̋ του.

10.
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
((αα))

Για τη συντήρηση Πρασίνου και συντήρηση – λειτουργία αρδευτικού
δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018(β
(β))

((γγ))
YΠΟΧΡ/ΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

α/α
Η παροχή υπηρεσιών συντήρηση̋ πρασίνου και συντήρηση̋ - λειτουργία̋
αρδευτικού δικτύου τη̋ Παν/πολη̋ Ιωαννίνων θα είναι σύμφωνα με του̋
όρου̋ που περιγράφονται στη Διακήρυξη.

ΝΑΙ

2.

Ο ανάδοχο̋ έχει μελετήσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τα όσα
περιγράφονται στο τεύχο̋ τη̋ συγγραφή̋ υποχρεώσεων.

ΝΑΙ

3.

Ο ανάδοχο̋ θα είναι πλήρω̋ και αποκλειστικά μόνο̋ υπεύθυνο̋ για την
τήρηση τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ ω̋ προ̋ το απασχολούμενο προσωπικό
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τη̋ σύμβαση̋. Το προσωπικό του
αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο.

4.

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση
εκ μέρου̋ οιουδήποτε εργαζομένου του αναδόχου και η υποχρέωσή του
εξαντλείται πλήρω̋ με την καταβολή τη̋ κατά μήνα αμοιβή̋ του αναδόχου.

1.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων τη̋ εργατική̋
νομοθεσία̋ έναντι του προσωπικού του, δηλ. ασφάλιση του προσωπικού
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών
οι οποίε̋ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερε̋ των
προβλεπομένων από την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπω̋ κάθε φορά ισχύει) ή τι̋
σχετικέ̋ διαιτητικέ̋ αποφάσει̋, τήρηση νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, καταβολή των νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων, αμοιβή
για υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή για απασχόληση σε αργίε̋, όροι
υγιεινή̋ και ασφάλεια̋ των εργαζομένων κ.λπ. χωρί̋ καμία απολύτω̋
ευθύνη του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση
καταβολή̋ αποζημίωση̋ για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Ο ανάδοχο̋ βαρύνεται με όλε̋ τι̋ εισφορέ̋ του Ι.Κ.Α. και των λοιπών
Ταμείων, κύρια̋ και επικουρική̋ ασφάλιση̋, καθώ̋ και με τα Δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα, αδεία̋ προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση
του προ̋ αυτού̋ ω̋ εργοδότη̋.
Σε περίπτωση απασχόληση̋ αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν
άδεια παραμονή̋ και άδεια εργασία̋ για την Ελλάδα.
Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί
απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα
να ζητά εξοφλητικέ̋ αποδείξει̋ του μισθού των εργαζομένων.

(δ
(δ))

((εε))

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη
από την Επιθεώρηση Εργασία̋ που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το
ωράριο εργασία̋ κάθε εργαζόμενου.

ΝΑΙ

Το προσωπικό του αναδόχου θα υπογράφει σε καταστάσει̋ παρουσία̋
κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, οι οποίε̋ θα τηρούνται στην
αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ
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11.

12.

13.

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να τηρεί τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ σχετικά με την
ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνο̋
υπεύθυνο̋ ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε
στο προσωπικό του.
Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση
τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων
του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη Συντήρηση Πρασίνου και Συντήρηση
– Λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋
Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων

Προϋπολογισμό̋
(€)

Προσφορά
(€)

(108.000,00
χωρί̋ ΦΠΑ)

Φ.Π.Α 24%
25.920,00€
Συνολική τιμή
με Φ.Π.Α.

133.920,00€
Προσοχή : Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία.
Τόπο̋ …………………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………………………….
(υπογραφή – σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΤΕΥΔ
Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση
Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,
, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στι̋ καταστάσει̋ εκείνε̋ για τι̋ οποίε̋ οι οικονομικοί φορεί̋ αποκλείονται ή, με
βάση τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώ̋ και β) στα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ που έχουν
καθοριστεί με τα ω̋ άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο τη̋ διακήρυξη̋
είτε ω̋ αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ω̋ αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋. Η ω̋ άνω
δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορεί̋ τη σχετική
απάντηση του̋.]
·

Επισυνάπτεται ω̋ αρχείο .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc ω̋ αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ Διακήρυξη̋
2/2017 όπω̋ αυτή έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με Σ/Α (40493).

·

Υποβάλεται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 Απόφαση 161/2016
ΘΕΜΑ: Οδηγίε̋ συμπλήρωση̋ για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79παρ.
4 του ν.4412/2016 (Α 147)”.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη
διαδικασία ανάθεση̋
Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
- Κωδικό̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206915
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικό̋: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΟΥΡΟΥΤΗ/ ΙΩΑΝΝΙΝΑ /45110

- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
- Τηλέφωνο: 2651009064, 07333
- Ηλ. ταχυδρομείο: supplies@cc.uoi.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.uoi.gr
Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋
Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018 – CPV : 77310000-6]
- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξη̋ σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[2 /2017]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) μία̋ (ενό̋) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον
οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώριση̋:
Πλήρη̋ Επωνυμία:
Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάσταση̋ του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικέ̋ πληροφορίε̋:
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋
ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο
ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.

Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι
οποίε̋ απασχολούν λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
είναι εγγεγραμμένο̋ σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματο̋ (προ)επιλογή̋);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα τη̋
2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ απαιτούνται μόνο για στατιστικού̋
σκοπού̋.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋
κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι οποίε̋ απασχολούν
λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

3
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παρούσα̋ ενότητα̋, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντο̋ μέρου̋, συμπληρώστε το μέρο̋ V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρο̋ VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφή̋ ή πιστοποίηση̋, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφή̋ 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 κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογή̋;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτω̋, συμπληρώστε τι̋
πληροφορίε̋ που λείπουν στο μέρο̋ IV,
ενότητε̋ Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋:
ε) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμή̋
εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίε̋ που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπο̋ συμμετοχή̋:
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋
από κοινού με άλλου̋5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋
εμπλεκόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ β) [……]
4
5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋.
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φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋
συμμετέχουσα̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματο̋ ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικό̋
φορέα̋ επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ 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 του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννηση̋ εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋
τη̋, την έκταση, τον σκοπό …):
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Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικό̋ φορέα̋
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται
ρητώ̋ από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ σύμβαση̋
σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό τη̋ σύμβαση̋ που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋
συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται
σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
4 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
5 δωροδοκία8,9·
6 απάτη1011·
7 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋12·
8

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋
τρομοκρατία̋13·
9

παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋
καταδίκε̋:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση ει̋ βάρο̋ του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το

[] Ναι [] Όχι

6

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋
δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋.
7
Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42).
8
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋ “διαφθορά”.
9
Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη
διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ 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).
11

Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48) όπω̋ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
τη̋ Σύµβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12
Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού περιλαμβάνει επίση̋ την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο 4 τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο.
13
Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 26η̋
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋
εσόδων από εγκληματικέ̋ δραστηριότητε̋ και τη̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”.
14
Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 5η̋
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τη̋
εμπορία̋ ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.".
15
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 )
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οποίο είναι μέλο̋ του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
του̋ λόγου̋ 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
απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋
απόφαση̋ προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα
σημεία 1 έω̋ 6 αφορά και τον λόγο ή του̋
λόγου̋ τη̋ καταδίκη̋,
β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο
οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν20:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):
[……][……][……][……]16
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγο̋(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
εγγράφων):
[……][……][……][……]18
[] Ναι [] Όχι

[……]

16

Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
18
Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
19
Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψη̋
σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋ κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
17
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋
Απάντηση:
ασφάλιση̋:
1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋
ασφάλιση̋21, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένο̋ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋
απόφαση̋;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή
-[……]·
-[……]·
έκδοση̋ απόφαση̋
- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη
διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋
Εάν ναι, να
αναφερθούν
του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋
αναφερθούν
λεπτομερεί̋
ασφάλιση̋ που οφείλει
λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
πληροφορίε̋
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή του̋ ;22
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ διατίθεται
εγγράφων): 23
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

21

Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋ υποχρεώσεων καταβολή̋ φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή
προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και όταν ο αποκλεισμό̋ θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε
ανοικτέ̋ διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋
23
Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίε̋ σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋
τομεί̋ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου24;
Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικό̋ φορέα̋ σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋
καταστάσει̋25 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανση̋, 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 εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋
-[.......................]
οποίου̋ ωστόσο ο οικονομικό̋ φορέα̋, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενη̋ υπόψη τη̋ εφαρμοστέα̋
εθνική̋ νομοθεσία̋ και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση τη̋
επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋ υπό αυτέ̋
αυτέ̋ τι̋ περιστάσει̋26
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋

24

Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στι̋ κείμενε̋
διατάξει̋, στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7)
26
Άρθρο 73 παρ. 5.
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋:

Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋

συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋:

Γνωρίζει ο οικονομικό̋ φορέα̋ την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουση̋ συμφερόντων28, λόγω

τη̋ συμμετοχή̋ του στη διαδικασία
ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋:
Έχει παράσχει ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλέ̋ στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία τη̋
διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋
πληροφορίε̋:
Έχει επιδείξει ο οικονομικό̋ φορέα̋
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30
κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋
στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋
σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋
σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋
προηγούμενη̋ σύμβαση̋ , αποζημιώσει̋ ή
άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋
μέτρα αυτοκάθαρση̋;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋
μέτρα αυτοκάθαρση̋;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]

27

Εφόσον στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28
Όπω̋ προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.
29
Πρβλ άρθρο 48.
30
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7)
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πληροφορίε̋:

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογή̋,
β) δεν έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋
αυτέ̋,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρί̋
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋
αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεση̋ ή να παράσχει εξ
αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋
αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋
μέτρα αυτοκάθαρση̋;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα a ή ενότητε̋ Α έω̋ Δ του παρόντο̋ μέρου̋), ο
οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογή̋
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέα̋ έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρου̋ ΙV χωρί̋ να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρου̋ ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογή̋
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογή̋;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι εγγεγραμμένο̋
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτο̋ μέλο̋ εγκατάστασή̋31; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσει̋ υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικό̋
φορέα̋ μέλο̋ συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τι̋ σχετικέ̋
υπηρεσίε̋ στη χώρα εγκατάστασή̋ του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικό̋ φορέα̋:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋,
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):
[……][……][……]

31

Όπω̋ περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α, οι οικονομικοί φορεί̋ από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιε̋ συμβάσει̋
προμηθειών και δημόσιε̋ συμβάσει̋
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου αναφορά̋32,
ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει προβεί στι̋
ακόλουθε̋ κυριότερε̋ παραδόσει̋
αγαθών του είδου̋ που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τι̋
ακόλουθε̋ κυριότερε̋ υπηρεσίε̋ του
είδου̋ που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τι̋ ημερομηνίε̋ και
του̋ παραλήπτε̋ δημόσιου̋ ή ιδιωτικού̋33:
2) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋ τεχνικέ̋
υπηρεσίε̋34, ιδίω̋ του̋ υπεύθυνου̋ για τον
έλεγχο τη̋ ποιότητα̋:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων
έργων, ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋ τεχνικέ̋
υπηρεσίε̋ για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση
τη̋ ποιότητα̋ και τα μέσα μελέτη̋ και
έρευνα̋ που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
9) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσει̋ και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋:

Απάντηση:
Αριθμό̋ ετών (η περίοδο̋ αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋
σύμβαση̋ που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]

10) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται, να

[....……]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίε̋

παραλήπτε̋

[……..........................]

[……]

[……]

[……]

32

Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ μπορούν να ζητούν έω̋ τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρία̋ που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
33
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτε̋ και ο κατάλογο̋ πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιου̋ όσο και
ιδιωτικού̋ πελάτε̋ για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίε̋.
34
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τι̋ τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τι̋ ικανότητε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή
υπεργολαβία̋35 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) τη̋ σύμβαση̋:
Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ 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 υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται36, εκτό̋ εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται
δωρεάν37.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ αναθέτουσα̋
αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋
Δήλώση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋ διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)].
Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]

35

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό
μορφή υπεργολαβία̋ και στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματο̋, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για του̋ σχετικού̋ υπεργολάβου̋, βλέπε μέρο̋ ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
36
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
37
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/ 2017
Ονομασία Τράπεζα̋
………………………….
Κατάστημα
…………
……………….
(Δ/νση οδό̋ -αριθμό̋ TK fax ) …………………………..

Ημερομηνία έκδοση̋
……………… ΕΥΡΩ.
…………………………………

Προ̋:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
·

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ επιστολή̋
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τ η ̋ δ ι α ι ρ έ σ ε ω ̋ κ α ι τη̋
διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των …………………………………. (ολογράφω̋) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ
τη̋
εταιρεία̋
……………………………………….………ΑΦΜ………………………………….
Δ\νση
………………………………………………………….
δια τη συμμετοχή
τη̋ ει̋ το διενεργούμενο
διαγωνισμό τη̋
………………………………………………για την ανάδειξη ……………………………………... σύμφωνα με την
υπ. αρ. 2/2017Διακήρυξή σα̋.

·

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τι̋ από την συμμετοχή ει̋ τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσε̋ υποχρεώσει̋ τη̋ εν λόγω εταιρεία̋ καθ’ όλο τον χρόνο ισχύο̋ τη̋.

·

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία
από μέρο̋ μα̋ αντίρρηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ μέσα
σε πέντε (5) ημέρε̋ από απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋.

·

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλο̋ χαρτοσήμου.

·

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από απλό έγγραφο τη̋
Υπηρεσία̋ σα̋ με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σα̋ θα μα̋ υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξη̋ τη̋.

·
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνο̋ ισχύο̋ πρέπει να είναι μεγαλύτερο̋ του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋,
όπω̋ σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μα̋
επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μα̋

57

Διακήρυξη ανοικτού διεθνού̋ διαγωνισμού για Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου
τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018 Διακ.2/2017 [Σ/Α 40493 ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/ 2017
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζα̋ …………………………..
Κατάστημα

………………………….

(Δ/νση οδό̋ -αριθμό̋ TK fax )

………………………………………..

Ημερομηνία έκδοση̋
……………… ΕΥΡΩ.
……………………………………
……
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..

·

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια τη̋ παρούσα̋ εγγυητική̋ επιστολή̋
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διζήσεω̋ μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφω̋) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η υποχρέωσή μα̋, υπέρ τη̋ εταιρεία̋
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων τη̋ που υπέγραψε μαζί σα̋ για τη προμήθεια
……………………………………(Αρ. Δ/ξη̋ 2/2017) προ̋ κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% τη̋ συμβατική̋ προ Φ.Π.Α. αξία̋ ………...ΕΥΡΩ αυτή̋.

·

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία
από μέρο̋ μα̋ αντίρρηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋
μέσα σε πέντε (5) ημέρε̋ από απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋.

·

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλο̋ χαρτοσήμου.

·

Η παρούσα εγγύησή μα̋ αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή
τη̋ σ’ εμά̋ , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μα̋ καμιά ισχύ.

·

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μα̋ επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μα̋.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/ 2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣHΣ
Στα Ιωάννινα σήμερα την ………………. 2017 μεταξύ:
· αφενό̋ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ 090029284, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τη̋
παρούσα̋ από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ………………………………………………………, και
· αφετέρου τη̋ Εταιρεία̋ με την επωνυμία ……………………………….. με ΑΦΜ ………………… τη̋ ΔΟΥ:………………………
(στο εξή̋ καλούμενη «Προμηθευτή̋»), που εδρεύει στην ………………………….. τηλ. …………….. και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή τη̋ παρούσα̋ από τον κ. …………………… με ΑΔΤ ……………….. ΑΤ …………………………………..,
βάσει τη̋ απόφαση̋ του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. ……….,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξή̋:
1. Με την αριθμ. πρωτ…………………. Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διενήργησε στην
Ιωάννινα την ………………………… Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋
Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018»,
2. Ο διαγωνισμό̋ διενεργήθηκε κατά τα νόμιμα και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.2/2017 Διακήρυξη και τα
Παραρτήματα αυτή̋.
3.Με την από ……..απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων , κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνού̋ Διαγωνισμού στ…………………………….
4.Ήδη σήμερα με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (καλούμενο στο εξή̋
«Πανεπιστήμιο» ή « ΠΙ») αναθέτει στ….. δεύτερ....... συμβαλλομ
( καλουμ.... στο εξή̋ «Προμηθευτή̋ »)
και αυτ.... αναλαμβάνει
τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού δικτύου τη̋
Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018», με του̋ ειδικότερου̋ όρου̋ και συμφωνίε̋ που ακολουθούν :
Άρθρο 1: Αντικείμενο και ισχύ̋ τη̋ Σύμβαση̋
Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ από
μέρου̋ του Προμηθευτή παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού
δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018»,.
Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση του̋ όρου̋ τη̋ παρούση̋ Σύμβαση̋, καθώ̋ και των επισυναπτόμενων
σ’ αυτή εγγράφων, που τη διέπουν, τι̋ διατάξει̋ τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ και τι̋ οδηγίε̋, εντολέ̋ και υποδείξει̋
των αρμοδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η παροχή υπηρεσία̋ θα βαρύνει τι̋ πιστώσει̋ του κωδικού έργου 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ……………….ΕΥΡΩ (……………….€)
χωρί̋ τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ……………..(………….. €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντο̋ Φ.Π.Α

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 2. Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋
Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2..1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋
σύμβαση̋ ή το περιεχόμενό τη̋ είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI τη̋
Διακήρυξη̋ και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων τη̋
σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένη̋ τυχόν ισόποση̋
προ̋ αυτόν προκαταβολή̋.
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Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά το σημείο ..η οποία συνεπάγεται αύξηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋, ο
ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψο̋ τη̋ οποία̋
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού τη̋ αύξηση̋ εκτό̋ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό του̋ ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρου̋ τη̋ ποσότητα̋ των αγαθών ή του τμήματο̋ των υπηρεσιών που παραλήφθηκε
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Άρθρο 3. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και
συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋
Άρθρο 4. Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίε̋
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσ ιε̋ αρχέ̋
και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋
Άρθρο 5. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά του̋
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋,
μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋
του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 6. Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγέλλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋
β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.2.3 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψη̋
τη̋ σύμβαση̋,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει από
τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο
πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 7. Τρόπο̋ πληρωμή̋ – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή ήτοι:
α ) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
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γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογική̋ και Ασφαλιστική̋ Ενημερότητα̋
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή τη̋ υπηρεσία̋ στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:
α)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋
και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει)
β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ)

Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τη̋ ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψου̋ 0,06% επί όλων των συμβάσεων
που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ χρηματοδότηση̋, οι οποίε̋ συνάπτονται
μετά την έναρξη ισχύο̋ τη̋ κοινή̋ υπουργική̋ απόφαση̋ του πέμmου εδαφίου τη̋ παραγράφου αυτή̋. Η κράτηση
αυτή υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε
συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Το ποσό τη̋ κράτηση̋ παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό τη̋ ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ αξία̋
επί του καθαρού ποσού

Άρθρο 8. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋
Ο ανάδοχο̋, με την επιφύλαξη τη̋ συνδρομή̋ λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ ή
δεν συμμορφωθεί με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, που είναι σύμφωνε̋ με την σύμβαση ή τι̋
κείμενε̋ διατάξει̋ και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, λαμβανομένων υπόψη
των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να προβεί αυτό̋, θέτοντα̋ 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 χωρί̋ να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτο̋ μέσα σε τριάντα (30) ημέρε̋ από την άπρακτη πάροδο τη̋ ω̋
άνω προθεσμία̋ συμμόρφωση̋.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσει̋:
α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενο̋ από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμό̋ από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίε̋ δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και
μέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, με
αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋.
Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ υπολογίζονται ω̋ εξή̋:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% τη̋ προβλεπόμενη̋
συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ χωρί̋ ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρί̋ ΦΠΑ επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητε̋ από τι̋ επιβαλλόμενε̋ για
υπέρβαση τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν οι υπηρεσίε̋ που αφορούν στι̋ ω̋ άνω τμηματικέ̋ προθεσμίε̋ παρασχεθούν μέσα στη
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συνολική τη̋ διάρκεια και τι̋ εγκεκριμένε̋ παρατάσει̋ αυτή̋ και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο τη̋ σύμβαση̋
έχει εκτελεστεί πλήρω̋.
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.
Άρθρο 9. Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων
Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ , μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί
τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 10. Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋
Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ και η διοίκηση αυτή̋ θα διενεργηθεί από επιτροπή η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και
παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τη̋ να ορίζει για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋(σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων 1.3). Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση
φορέων, στου̋ οποίου̋ ανατίθενται επιμέρου̋ καθήκοντα για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτη̋ λειτουργεί ω̋ συντονιστή̋.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και
ο έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο (σύμφωνα με τη
συγγραφή υποχρεώσεων ) στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσει̋ για την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο
εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα τη̋ υπηρεσία̋,
εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφέ̋ του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
από την επιτροπή παραλαβή̋.
Άρθρο 11. Διάρκεια σύμβαση̋
Η διάρκεια τη̋ Σύμβαση̋ ορίζεται σε……… από ....και λήγει την ή σε ....
Η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋
αρχή̋ μέχρι το 50% αυτή̋ ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τη̋
διάρκειά̋ τη̋, σε αντικειμενικά δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρί̋ να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα τη̋
σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋ Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, και μέχρι λήξη̋
του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με το άρθρο 218
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 τη̋ παρούσα̋
Άρθρο 12. Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβή̋ που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώ̋
αναφερόμενα στη ανωτέρω διακήρυξη .
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Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο ω̋ άνω έλεγχο̋ μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋.
Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋
στου̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ που
διαπιστώθηκαν από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να
καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋.
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 τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ διαπιστωθείσε̋ παρεκκλίσει̋.
Μετά την έκδοση τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστική̋
παραλαβή̋, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ 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 υποβολή̋ 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
εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων..

Άρθρο 13: Εκχωρήσει̋ - Μεταβιβάσει̋
Ο προμηθευτή̋ δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρο̋ αυτή̋ χωρί̋ την έγγραφη συναίνεση
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτή̋ δικαιούται να εκχωρήσει χωρί̋ έγκριση τι̋ απαιτήσει̋
τη̋ έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματο̋, με βάση του̋ όρου̋ τη̋
Σύμβαση̋, σε Τράπεζα τη̋ επιλογή̋ τη̋, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 14: Διέποντα έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη,
προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι
του̋ μάλιστα ισχύουν το ίδιο με του̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ και συμφωνούνται όλοι ουσιώδει̋. Είναι δε τα
εξή̋:
• Η από ………………………..2017 απόφαση ου Παν/μίου Ιωαννίνων σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η
διενέργεια του Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνού̋ διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ……………….).
• υπ’αριθ.πρωτ………………………………..2017 απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ (ΑΔΑ ………………………….)
• Η υπ’ αριθ. 2/2017 Διακήρυξη Διεθνού̋ Διαγωνισμού / ………………….ΦΕΚ Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων και τα συνημμένα σε αυτή Τεύχη ήτοι :
• Το από .... Πρακτικό τη̋ Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ διεθνού̋ ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «
»
• Η από .................... απόφαση του Πανεπιστημιίου Ιωαννίνων για την κατακύρωση του
διεθνού̋ ανοικτού διαγωνισμού για την«για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού
δικτύου τη̋ Πανεπιστημιούπολη̋ Ιωαννίνων 2017-2018»,»
• Η οικονομική και τεχνική προσφορά του ΑναδόχουΗ Διακήρυξη αριθμ. ………..
Άρθρο 15: Λοιποί όροι
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν
και υπογράφηκαν από του̋ συμβαλλόμενου̋, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το
άλλο έλαβε ο Προμηθευτή̋.
.
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