ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.04 11:56:41
EEST
Reason:
Location: Athens

17PROC006019809 2017-04-04
Διεύθυνση: Διοικητικού -Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας
ΤΚ : 35132, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 - 60105, 60161, 60158
Fax: 22310 33945

ΑΔΑ: 6ΩΡΝΟΞΑ0-6ΔΓ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ. 1999
Ημερ.31.3.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει τη:
«Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων FCU, Split
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ( Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)»
Συνολικού Προϋπολογισμού 36.384,20 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κωδικός Έργου: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη:
Α. τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, και συγκεκριμένα
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Του π.δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ
190Α/16.9.2013).
Του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
Του άρθρου 3, του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του π.δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄).
Του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10
του ν. 4337/2015 ΦΕΚ Α 129).
Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38 Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή
της παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».
Του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013
– 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του ν. 4441/2016 , άρθρο 22 (Α΄ 227) - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», τροποποίηση του ν. 4412/16.
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12. Ν.4446/2016, άρθρο 50 (Α' 240), τροποποίηση του ν. 4412/16.
Ν.4447/2016, άρθρο 46 (Α' 241), τροποποίηση του ν. 4412/16.
Ν.4456/2017, άρθρο 34 και άρθρο 49 (Α' 24), τροποποίηση του ν. 4412/16.
Το υπ’ αριθμ. 3165Β/3.10.2016 ΦΕΚ περί «Ορισμού Αναπληρωτών Προέδρου και Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων» του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
16. Τις, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα παρούσας
και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη (Νόμου, ή Π.Δ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13.
14.
15.

Β. τις αποφάσεις, και συγκεκριμένα:
Την υπ’ αριθ. 104/21.3.2017 (ΑΔΑ:ΩΠ04ΟΞΑ0-59Κ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την
«Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία,
Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)».
2. Την αριθ. 300/2017 (ΑΔΑ: 62Α0ΟΞΑ0-Τ09) Απόφαση Δημοσιονομικής Δέσμευσης του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Δαπανών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
3. Την με αριθμ. Πρωτ. 22951/22.2.2017 απόφαση του Αναπλ Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για
έγκριση ένταξης /τροποποίησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ 2017) στη ΣΑΕ-543
4. Την υπ’ αριθ.1109/22-2-2017 Απόφαση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2017».
1.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά - με τη χαμηλότερη τιμή, ανά Ενότητα (Πόλη) ή για
το σύνολο των ενοτήτων (πόλεων) του Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Συντήρηση- Επισκευή
Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας &
Καρπενήσι)», συνολικού προϋπολογισμού: τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και
είκοσι λεπτά (36.834,20€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην
κατηγορία του 24%) σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9329α, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κωδικός
Έργου: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007 .
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας (Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)», όπως αναλυτικά αναφέρονται στους
παρακάτω πίνακες, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και
είκοσι λεπτά (36.834,20€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (που σήμερα είναι στην
κατηγορία του 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά - με
2
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τη χαμηλότερη τιμή, ανά Ενότητα (Πόλη) ή για το σύνολο των ενοτήτων (πόλεων) του Διαγωνισμού.
ΕΝΟΤΗΤΕΣ :
Α. Λαμία 16.820,60 Ευρώ
Β. Χαλκίδα 16.665,60 Ευρώ
Γ. Θήβα
527,00 Ευρώ
Δ. Άμφισσα 2.449,00 Ευρώ
Ε. Καρπενήσι 372,00 Ευρώ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ενότητες

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός και οι υπηρεσίες ανά Ενότητα/Πόλη επιμερίζονται ως εξής,:
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ /
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ / TEMAXIO TEMAXIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Α/Θ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΑΜΙΑ CARRIER
1
1
1
400,00
980,00
400,00
ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
TRANE
1
1
1
700,00
700,00
700,00
ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ
1
1
0
750,00
0,00
750,00
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
RHOSS
1
1
1
400,00
2.250,00
400,00
Α/Θ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ
INTERKLIMA
1
1
0
400,00
0,00
400,00
KKM INTERKLIMA
1
1
0
100,00
0,00
100,00
FCU ΔΑΠΕΔΟΥ
153
153
0
25,00
0,00
3.825,00
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT
102
102
0
30,00
0,00
3.060,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT
124
124
30
35,00
120,00
4.340,00
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
21
21
2
200,00
350,00
4.200,00
Α/Θ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ
1
1
0
600,00
0,00
600,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΘΗΒΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ SPLIT
10
10
0
30,00
0,00
300,00
FCU ΔΑΠΕΔΟΥ
5
5
0
25,00
0,00
125,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΒΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ
79
79
0
25,00
0,00
1975,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ
10
10
0
25,00
0,00
250,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
KTIΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

980,00

1.380,00

331,20

1.711,20

700,00
0,00

1.400,00
750,00

336,00
180,00

1.736,00
930,00

2.250,00

2.650,00

636,00

3.286,00

0,00
0,00
0,00

400,00
100,00
3.825,00

96,00
24,00
918,00

496,00
124,00
4.743,00

0,00

3.060,00
13.565,00

734,40
3.255,60

3.794,40
16.820,60

3.600,00

7.940,00

1.905,60

9.845,60

700,00
0,00

4.900,00
600,00
13.440,00

1.176,00
144,00
3.225,60

6.076,00
744,00
16.665,60

0,00
0,00

300,00
125,00
425,00
1.975,00
1.975,00
250,00
300,00

72,00
30,00
102,00
474,00
474,00
60,00
72,00

372,00
155,00
527,00
2.449,00
2.449,00
310,00
372,00

0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ 24 % ΣΥΝΟΛΟ (€)

29.705,00 7.129,20 36.834,20

ΚΤΙΡΙΑ ΛΑΜΙΑ (Α ΕΝΟΤΗΤΑ)
Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :
1. ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ : ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ CARRIER 128 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ -133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ

Α) Επισκευή

Αντλίας Θερμότητας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 980,00 € + ΦΠΑ 24 % = 1.215,20 €
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Β)

Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας θερμότητας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00 €

2. ΚΤΙΡΙΟ ΣΕΥΠ : ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ 388 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Υδρόψυκτου Ψύκτη

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 700,00 € + ΦΠΑ 24 % = 868,00 €

Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Πύργου Ψύξης

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 750,00 € + ΦΠΑ 24 % = 930,00 €

Γ) Εργασίες Επισκευής Υδρόψυκτου Ψύκτη

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 700,00 € + ΦΠΑ 24 % = 868,00 €
3 . ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ : ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS 282 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ)
Α) Εργασίες Επισκευής

Α΄ΚΥΚΛΩΜΑ
Β΄ΚΥΚΛΩΜΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.250,00 € + ΦΠΑ 24 % = 2.790,00 €

Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτου Ψύκτη

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00 €

4 . ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ : Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM INTERKLIMA
A) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 400,00 € + ΦΠΑ 24 % = 496,00 €
Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας ΚΚΜ INTERKLIMA

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 100,00 € + ΦΠΑ 24 % = 124,00 €
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.283,20 € με ΦΠΑ

ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU SPIT ΤΟΙΧΟΥ
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCUΔΑΠΕΔΟΥ
(Αφορά διάφορα σημεία των κτιρίων)

EΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 153 TEM * 25,00 € = 3.825,00 + ΦΠΑ 24 % = 4.743,00 €
Β.Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών

μονάδων

τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ
(Αφορά διάφορα σημεία των κτιρίων)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 102 TEM * 30,00 € =3.060,00+ΦΠΑ 24 % = 3.794,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤA ΚΤΙΡΙA ΛΑΜΙΑΣ (Α ΕΝΟΤΗΤΑ)
13.565,00 € + ΦΠΑ 24 % = 16.820,60 €

ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Β ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 124 TEM * 35,00 € = 4.340,00 + ΦΠΑ 24 % = 5.381,60 €

Β. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικων μοναδων
τυπου SPLIT ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 21 TEM * 200,00 € = 4.200,00 + ΦΠΑ 24 % = 5.208,00 €

Γ. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας
θερμότητας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 600,00 € + ΦΠΑ 24 % = 744,00 €

Δ. Περιγραφή Εργασιών Εκτάκτων βλαβών κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT
ΤΟΙΧΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 30 TEM * 120,00 € = 3.600,00 + ΦΠΑ 24 % = 4.464.00 €
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ων βλαβών κλιματιστικών

μονάδων τύπου SPLIT

ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2 TEM * 350,00 € = 700,00 + ΦΠΑ 24 % = 868,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Β ΕΝΟΤΗΤΑ)
13.440,00 € + ΦΠΑ 24 % = 16.665,60 €

ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ (Γ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 10 TEM * 30,00 € = 300,00 + ΦΠΑ 24 % = 372,00 €

Β . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 5 TEM * 25,00 € = 125,00 + ΦΠΑ 24 % = 155,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ (Γ ΕΝΟΤΗΤΑ)
425,00 € + ΦΠΑ 24 % = 527,00 €

ΚΤΙΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Δ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 79 TEM * 25,00 € = 1.975,00 + ΦΠΑ 24 % = 2.449,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Δ ΕΝΟΤΗΤΑ)
1.975,00 € + ΦΠΑ 24 % = 2.449,00 €

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 10 TEM * 25,00 € = 250,00 + ΦΠΑ 24 % = 310,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε ΕΝΟΤΗΤΑ)
250,00 € + ΦΠΑ 24 % = 310,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Α, Β, Γ, Δ, & Ε ΕΝΟΤΗΤΑ)
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29.705,00 € + ΦΠΑ 24 % = 36.834,20 €
Επισημαίνεται ότι η προσφορά του υποψηφίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια ανά
ενότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ενότητες.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες/ή και παραδοτέα κατατάσσονται στον Κωδικό 50532000-3. Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, βάσει του Καταλόγου Κοινής
Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Άρθρο 2
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών - Τόπος και Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται, πριν την υποβολή των προσφορών, να προβούν σε αυτοψία των
κλιματιστικών μηχανημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν ορθά τις
προσφορές τους
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19/04/2017 και ώρα 13.00. π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου,
Ισόγειο στο Κεντρικό Κτίριο της Διοίκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, ΤΚ
35100, Λαμία.
Το σώμα της παρούσας προκήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (www.teiste.gr), στο «Διαύγεια» και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .
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Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής - Λόγοι Αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής – Προσόντα – Αποκλεισμός Συμμετοχής.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν:

1. Όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4412/2016 .
3. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Κοινοπραξίες προμηθευτών .
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει στην προσφορά τους
να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα
ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου
να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ'
αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης
5. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην
Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής
τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν.
4412/2016 .
6. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 4412/2016 οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα
μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες 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 τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
7. Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) εμπίπτουν
σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
1.
-

Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του

-

οργανωμένου εγκλήματος,

-

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

-

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
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νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
-

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,

-

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
3. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό φορέα των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του διαγωνισμού.
5. Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.
6.

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

7. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.
8. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία .

Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
9. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
10. Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
11. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 4
Κατάρτιση –Υποβολή και Αποσφράγιση προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη
Λαμία (3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Νέο Διοικητήριο) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για τις υπηρεσίες που
αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών του Διαγωνισμού, είτε για τις υπηρεσίες για μία ή περισσότερες
ενότητες.
Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης.
Οι προσφορές πρέπει:
1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα
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2. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κ.λπ.
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί σε φάκελο σφραγισμένο.
Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα φέρει ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και
τα παρακάτω στοιχεία:
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Άμφισσα,
Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)»
Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης Διαγωνισμού ……./……….
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (75 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα αναφέρουν ότι:
δέχονται όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ανεπιφύλακτα.
δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990.
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων.
δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα
18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΤΕΥΔ όπως στο σχετικό παράρτημα.

Β. Φάκελο με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα
με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές –
Υποχρεώσεις του Αναδόχου.

12

ΑΔΑ: 6ΩΡΝΟΞΑ0-6ΔΓ

17PROC006019809 2017-04-04

Γ. Φάκελο με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, που θα περιλαμβάνει την τιμή προσφοράς τους,
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:
1. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α.
Γ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως και θα είναι
δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που δίνουν τιμή
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής.
5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
6. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
7. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εκατόν, είκοσι
(120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας λήξης κατάθεσης των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για
διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της
ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Προσφορές, οι οποίες δεν
δέχονται τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ή είναι υπό αίρεση ή επιφύλαξη δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα Ματαίωσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία
επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007).
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η εν λόγω Επιτροπή
Διενέργειας εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας.
Άρθρο 5:
Πληρωμή-Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα ανά δίμηνο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, βάσει των νόμιμων
δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική φορολογική, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κλπ)
μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Η σύμβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας (από την υπογραφή της).
Ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο ξεχωριστά για κάθε ενότητα στο οποίο θα φαίνεται αναλυτικά η τιμή για κάθε
υπηρεσία ή /και παραδοτέο.
Άρθρο 6:
Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής του Ιδρύματος.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Άρθρο 7:
Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 8:
Τροποποίηση Σύμβασης
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132)
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως,
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και
από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Άρθρο 9:
Λύση-Καταγγελία Σύμβασης-Έκπτωσης Αναδόχου
1. Με τη εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της παρούσης σύμβασης και την πληρωμή του Αναδόχου,
λύεται η παρούσα σύμβαση.
2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά
τις, προς τούτο, οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας,
(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων,
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του.
3. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας,
μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης (εφόσον έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ) να καταπέσει υπέρ του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή σε ανωτέρα βία, η
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προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ΤΕΙ, ή από
ανωτέρα βία κώλυμα του προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση
αυτή.
4. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο
σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, με την ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης
(εφόσον έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ), μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία.
Ανωτέρα Βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος.
9. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών του.
Άρθρο 10:
Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια και δη αυτά της Λαμίας.
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Άρθρο 11:
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: Άρθρο 103 ν. 4412/2016
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μετά από
τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά καταθέτει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», εντός δέκα (10) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
1)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:

i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

ii.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

iii.

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

iv.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
vi.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

2)

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα
οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

3)

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του.

4)

Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του με το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,

5)

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.

6)

Όσον αφορά τα νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στα δικαιολογητικά
συμμετοχής.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου από το διαγωνισμό.
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Άρθρο 12:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων, FCU, Split
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι). Ειδικότερα:
ΚΤΙΡΙΑ ΛΑΜΙΑ (Α ΕΝΟΤΗΤΑ)

Ι) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :
1. ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ : ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ Α/Θ CARRIER 128 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ -133 KW ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ

Α) Επισκευή

1.
2.
3.
4.

Αντλίας Θερμότητας

Αλλαγή μητρικής πλακέτας μηχανήματος
Αποκατάσταση σπασμένων σωληνώσεων λόγω παγετού , αντικατάσταση βάνας και αυτομάτου πληρώσεως
Δοκιμή εγκατάστασης με νέα δεδομένα
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία
Β)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας θερμότητας

Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα
Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers.
Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης.
Μεγκομέτρηση συμπιεστών.
Καθαρισμός φίλτρου νερού
Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

2. ΚΤΙΡΙΟ ΣΕΥΠ : ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΤΡΑΝΕ 388 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Α) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Υδρόψυκτου Ψύκτη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα
Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
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10. Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης.
11.
12.
13.
14.

Μεγκομέτρηση των συμπιεστών
Θερμοκρασία των συμπιεστών
Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας
Καθαρισμός (χημικός ή/ και μηχανικός) των αυλών των εναλλακτών του ψύκτη
Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Πύργου Ψύξης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άδειασμα του πύργου από το νερό.
Καθαρισμός της λεκάνης και του φίλτρου νερού.
Καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού από τα άλατα.
Λίπανση κουζινέτων.
Αντικατάσταση ιμάντων κίνησης ηλεκτροκινητήρων.
Έλεγχος κινητήρων.
Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών και επέμβαση όπου υπάρχει διάβρωση.

Γ) Εργασίες Επισκευής Υδρόψυκτου Ψύκτη

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών
Επαναπρογραμματισμός αυτοματισμού έλεγχου
Δημιουργία οδηγιών ελέγχου για μελλοντικούς χειριστές
Δοκιμή εγκατάστασης με νέα δεδομένα
Αλλαγή πλωτηροδιακόπτη πύργου
Αλλαγή μειωτή πιέσεως νερού

3 . ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ : ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗ RHOSS 282 KW ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (2o ΚΥΚΛΩΜΑ)
Α) Εργασίες Επισκευής

Α΄ΚΥΚΛΩΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αντικατάσταση Ψυκτικού Μέσου (R 407 C 60 KGR)
Αντικατάσταση Ψυκτελαίου
(SL 32 5 KGR)
Μετατροπή και Αντικατάσταση Φίλτρου
Αντικατάσταση Όλων των Σωλήνων Υψηλής Πιέσεως και Ακρών
Έλεγχος Διαρροών
Εκκίνηση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας
Β΄ΚΥΚΛΩΜΑ

1.
2.
3.
4.

Συμπλήρωση Ψυκτικού Μέσου (R 407 C 12 KGR)
Μετατροπή Γραμμής Υψηλής Πίεσης –Τοποθέτηση ΙΝΟΧ Αντικραδασμικού
Έλεγχος Διαρροών
Εκκίνηση και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας

Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτου Ψύκτη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα
Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
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8. Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers.
Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης.
Μεγκομέτρηση συμπιεστών.
Καθαρισμός φίλτρου νερού
Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

4 . ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ : Α/Θ ΑΕΡΟΣ INTERKLIMA –KKM INTERKLIMA
A) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα
Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers.
Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης.
.Μεγκομέτρηση συμπιεστών.
Καθαρισμός φίλτρου νερού
Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

Β) Εργασίες Προληπτικής Ετήσιας ΚΚΜ INTERKLIMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έλεγχος διαρροών
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
Έλεγχες μετάδοσης κίνησης
Λίπανση εδράνων
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων
Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων Εκκίνηση και γενικός έλεγχος

ΙΙ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ FCU SPIT ΤΟΙΧΟΥ
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCUΔΑΠΕΔΟΥ
(Αφορά διάφορα σημεία των κτιρίων)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας
Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων
Καθαρισμός και επιθεώρηση αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Β.Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών

μονάδων

τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ
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ιάφορα σημεία των

κτιρίων)

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων .Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται
επιμελώς με νερό.
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους.
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών , έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων , των καλωδίων και έλεγχος καλής
λειτουργίας των συμπιεστών.
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου , θα
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του , θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.
5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής
συμπυκνωμάτων συσκευών , των σιφονιών η ( των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων ,κλπ).
6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας ( στοιχείων ) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers ) με χρήση
αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.
7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.
ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Β ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων .Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται
επιμελώς με νερό.
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους.
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών , έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων , των καλωδίων και έλεγχος καλής
λειτουργίας των συμπιεστών.
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου , θα
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του , θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.
5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής
συμπυκνωμάτων συσκευών , των σιφονιών η ( των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων ,κλπ).
6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας ( στοιχείων ) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers ) με χρήση
αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.
7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.

Β. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικων μοναδων
τυπου SPLIT ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων .Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται
επιμελώς με νερό.
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους.
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής
λειτουργίας των συμπιεστών.
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου , θα
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του , θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.
5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής
συμπυκνωμάτων συσκευών , των σιφονιών η ( των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων ,κλπ).
6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας ( στοιχείων ) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers ) με χρήση
αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.
7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.
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Γ. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης Αερόψυκτης αντλίας
θερμότητας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Έλεγχος διαρροών και ποσότητας ψυκτικού υγρού
Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα
Έλεγχος ιστορικού βλαβών και καταγραφή.
Αμπερομέτρηση συμπιεστών.
Αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού & οπτικός και ακουστικός έλεγχος.
Έλεγχος θερμοκρασιών (ΔΤ) και πιέσεων κυκλώματος ψυχρού νερού
Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
Έλεγχος ρελέ ισχύος συμπιεστών.
Μέτρηση και επιθεώρηση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
Πλύσιμο με πιεστική αντλία των condensers.
Έλεγχος υπερθέρμανσης & υπόψυξης.
Μεγκομέτρηση συμπιεστών.
Καθαρισμός φίλτρου νερού
Εκκίνηση και γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

Δ. Περιγραφή Εργασιών Εκτάκτων βλαβών κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT
ΤΟΙΧΟΥ
Ε. Περιγραφή Εργασιών Εκτάκτων βλαβών κλιματιστικών μονάδων τύπου SPLIT
ΝΤΟΥΠΑΠΕΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΒΑΣ (Γ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α. Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης κλιματιστικών μονάδων
τύπου SPLIT ΤΟΙΧΟΥ

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών τμημάτων .Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται
επιμελώς με νερό.
2. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων & της σωστής φοράς περιστροφής τους.
3. Αμπερομέτρηση συμπιεστών , έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων , των καλωδίων και έλεγχος καλής
λειτουργίας των συμπιεστών.
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου , θα
εντοπίζεται το σημείο διαρροής του , θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα & θα συμπληρώνεται με
την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.
5. Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης των λεκανών περισυλλογής
συμπυκνωμάτων συσκευών , των σιφονιών η ( των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των
σωληνώσεων των δικτύων ,κλπ).
6. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας ( στοιχείων ) των αερόψυκτων συμπυκνωμάτων (condensers ) με χρήση
αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση η φθορές.
7. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων & των ψυκτικών κυκλωμάτων.
Β . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας
Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων
Καθαρισμός και επιθεώρηση αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
Έλεγχος καλής λειτουργίας

23

ΑΔΑ: 6ΩΡΝΟΞΑ0-6ΔΓ

17PROC006019809ΚΤΙΡΙΑ
2017-04-04
ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Δ ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας
Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων
Καθαρισμός και επιθεώρηση αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
Έλεγχος καλής λειτουργίας
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε ΕΝΟΤΗΤΑ)
Α . Περιγραφή Εργασιών Προληπτικής Ετήσιας Συντήρησης FCU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Χημικός καθαρισμός εξατμιστών εσωτερικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικής μονάδας
Χημικός καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων
Χημικός καθαρισμός καλυμμάτων
Καθαρισμός και επιθεώρηση αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
Έλεγχος καλής λειτουργίας

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Με ευθύνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή θα καθορίζεται η ημέρα των
εργασιών συντήρησης.
Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, θα συμπληρώνεται από τον τεχνικό
του αναδόχου Δελτίο (ανά μηχάνημα) στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα τυχόν
ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν, τα οποία θα παραδίδεται στον Πρόεδρο της επιτροπής.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μόνο της τακτικής ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων
απαιτηθούν υλικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία (αφορά επισκευαστική συντήρηση για άρση
βλάβης), αυτά θα βαρύνουν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αφού προηγηθεί σχετική γραπτή ενημέρωση από τον
ανάδοχο προς το ΤΕΙ Στερεάς και αφού γίνει η απαιτούμενη έγκριση θα πραγματοποιείται η αντικατάσταση.
Σε περίπτωση όμως φθορών που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται
από τον ίδιο συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν
απαιτηθούν (Τα μηχανήματα που είναι προς επισκευή στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα
υλικά).
Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης ή επισκευής , παρέχει (με δήλωση Ν.1599)
εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. Σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης,
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση (εντός δύο ημερών απ’ τη στιγμή της ειδοποίησης) χωρίς καμία επί
πλέον χρέωση, πλην φυσικά των αναγκαίων ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν και θα βαρύνουν το Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας.
Τέλος ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανότητες στην παροχή παρόμοιων
υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας τουλάχιστον για τα δυο προηγούμενα έτη. Η εμπειρία θα
πιστοποιείται με την προσκόμιση των ανάλογων παραστατικών – συμβάσεων.
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Άρθρο 13:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται, πριν την υποβολή των προσφορών, να προβούν σε αυτοψία των
κλιματιστικών μηχανημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν
ορθά τις προσφορές τους
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών/ή και παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με
τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα κάθε ενότητας της Αναθέτουσας Αρχής.
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική
επιστολή, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 302
του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από την
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Επιτροπή παραλαβής για κάθε πόλη θα είναι η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κάθε πόλης.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των
συμβατικών όρων, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου
καταρτίστηκε η σύμβαση.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία και την εκτέλεση της
σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό
την κρίση των αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των συμβαλλομένων
καταδικαζόμενο.
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
καθώς και λοιπές σχετικές διατάξεις νόμου περί προμηθειών Δημοσίου & Δημόσιου Λογιστικού. Οποιαδήποτε
μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα ανακοίνωση αφενός είναι δεσμευτική για τον
προμηθευτή ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [55266]
ο

- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 3 Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Θωμάς Καραγιάννης, Ελένη Καρέλη
- Τηλέφωνο: 22310 – 60161, 22310 – 60158.
- Ηλ. ταχυδρομείο: tm-prom@teiste.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://info.teiste.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): «Συντήρηση- Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων FCU, Split

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ( Λαμία, Άμφισσα, Θήβα, Ψαχνά Ευβοίας & Καρπενήσι)»
Συνολικού Προϋπολογισμού 36.384,20 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κωδικός Έργου: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300007,
CPV: 50532000-3: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και
συναφούς εξοπλισμού
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [55266]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :

Α. Λαμία

16.820,60 Ευρώ

Β. Χαλκίδα 16.665,60 Ευρώ
Γ. Θήβα

527,00 Ευρώ

Δ. Άμφισσα 2.449,00 Ευρώ
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Ε. Καρπενήσι 372,00 Ευρώ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: …………………….

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
iii
μεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
iv
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
v

κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
vi
κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά
με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

vii

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.

31

ΑΔΑ: 6ΩΡΝΟΞΑ0-6ΔΓ

17PROC006019809 2017-04-04

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

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

viii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
xix
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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(«αυτοκάθαρση») ;
xx

xxi

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

[……]
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
xxii
ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xxiv
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
xxv
εργατικού δικαίου ;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
xxvi
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
xxvii
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
xxviii
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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[] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
xxx
σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
xxxi
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα

[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
xxxii
παρ. 4 ν. 3310/2005 :
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος
IV: Κριτήρια επιλογής
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
xxxiii
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ;
του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

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

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

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

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

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

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

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςxxxvii
αναλογία μεταξύ x και y
-και η αντίστοιχη
αξία)
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αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
xxxviii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
,ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
xxxix
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
xl
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς :
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
xli
υπηρεσίες , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα
ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
xlii

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

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

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

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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