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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΔΜΑ: «Πεπί έγκπιζηρ ηηρ απιθ. 37/2018 μελέηηρ, Σμήμαηορ Μελεηών και
Καηαζκεςήρ Έπγυν, ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών, Υυποηαξίαρ, Τπηπεζίαρ
Γόμηζηρ και Πεπιβάλλονηορ για ηην « Ππομήθεια-Σοποθέηηζη Δξοπλιζμού για ηην
αναβάθμιζη παιδικών σαπών ηος Γήμος πάπηηρ», (ππόγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) και
καηάπηιζηρ ηυν όπυν ηηρ Γιακήπςξηρ ».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Από ηο ππακηικό 47 /2018 ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
---------------------------------------------------------------------------------------------------Απιθμόρ απόθαζηρ
398 /2018
------------------------------------------ηε πάξηε ζήκεξα ζηηο 20-11-2018 εκέξα Σπίηη

θαη ώξα 19.00

ζπλήιζε ζε

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 24713/16-11-2018
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010

όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/2018.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Κνο Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν
ελλέα (9) κειώλ, βξέζεθαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο (Πξόεδξνο)

Βιήηαο Νηθόιανο

(ηαθηηθό κέινο)

2.

Καλειιόπνπινο Γεώξγηνο

Μαθξπζνπνύινπ Υξηζηίλα(ηαθηηθό κέινο)

3.

Καπεηαλάθεο αξάληνο

4.

Καξκνίξεο Ισάλλεο

5.

Ρήγαο Παλαγηώηεο

6.

κπξληόο Δπζηξάηηνο

7.

ηαζόπνπινο Ισάλλεο

8.

---------------------

9.

-------------------------
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θα Σζαπντηε Γεσξγία ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.

Ο Κνο Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγνύκελνο ην 3ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ
ώκαηνο
ηελ ππ.αξηζκ.24523/2018 έγγξαθε εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλέθεξε ηα εμήο:

ΘΔΜΑ: Πεξί έγθξηζεο ηεο αξηζ. 37/2018 κειέηεο, Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπήο
Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο γηα ηελ « Πξνκήζεηα-Σνπνζέηεζε Δμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε
παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο», (πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) θαη θαηάξηηζεο ησλ
όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο »

ύκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.»
ύκθσλα κε ηελ αξηζ. 37/2018 Μειέηε, ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο, ε εθηηκώκελε αμία ηεο
ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 212.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ηνλ ΚΑ
69-7135.001 πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ πάξηεο,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, έρεη εγγξαθεί
εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 212.000,00 επξώ, ρξεκαηνδόηεζε ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν « Πξνκήζεηα-Σνπνζέηεζε Δμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ
πάξηεο».
Με ηελ αξηζ. Α 801/08-11-2018 Α.Α.Τ (ΑΓ Α 686ΥΩ1Ν-1ΦΘ θαη ΑΓΑΜ 18REQ003975991 2018-1108
Δγθξίζεθε ε δαπάλε δηαηέζεθε πίζησζε πνζνύ € 212.000,00 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 69-7135.001 γηα
«Πξνκήζεηα-Σνπνζέηεζε Δμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο »
Η κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ,
Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο,έρεη σο εμήο:
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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ,
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Μελετών & Κατασκεσής Έργων

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΡΣΗ
CPV: 37535200-9 – Δμνπιηζκφο Παηδηθψλ
Υαξψλ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 2018/037
Πξνϋπνινγηζκόο: 212.000,00 €

ΔΚΘΔΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Γήκνο πάξηεο, κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ,
ζθνπεχεη λα θαηαζηήζεη άκεζα ηθαλφ αξηζκφ θαηάιιεισλ παηδηθψλ ραξψλ κε κέιεκά ηνπ ηελ
θάιπςε φισλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ππαίζξηνη ρψξνη ςπραγσγίαο
λεπίσλ θαη παηδηψλ. Έρεη ήδε εμαζθαιίζεη, κεηά απφ ζηνρεπκέλεο ηερληθέο παξεκβάζεηο, ηελ
θαηαιιειφηεηα ιεηηνπξγίαο έμη (6) παηδηθψλ ραξψλ κέζα ζηελ πφιε ηεο πάξηεο ελψ θαηαζθεχαζε
θαη πηζηνπνίεζε πξφζθαηα κηα παηδηθή ραξά ζηηο Καξπέο. Δπίζεο εθηειεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν
έξγν «Καηαζθεπή ρψξνπ άζθεζεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη Π.Υ ζηελ Σ.Κ Καιπβίσλ νράο»
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή κηα ζχγρξνλεο παηδηθήο ραξάο θαη παξάιιεια εθπφλεζε θαη
ππέβαιε ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο
αλάπιαζεο ηνπ νηθνπέδνπ δσξεάο ζπδχγνπ Αξγπξάθε ζηελ Σ.Κ ειιαζίαο ηεο Γ.Δ Οηλνχληνο ζηελ
νπνία πξνβιέπεηαη ρψξνο παηδηθήο ραξάο. Δπίζεο πξνζθάησο έρεη εθπνλήζεη ηελ κειέηε
θαηαζθεπήο κηαο λέαο παηδηθήο ραξάο ζηελ Σ.Κ Μπζηξά, πξνυπνινγηζκνχ 71.225,00 €, γηα ηελ
νπνία έρεη ήδε γλσκνδνηήζεη ην ΚΑ θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα δεκνπξαηεζεί θαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Πιένλ απηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ έρεη ήδε απνμειψζεη 16 παηδηθέο ραξέο ελψ εμ
αηηίαο ησλ ζπλερψλ βαλδαιηζκψλ έρεη αλαζέζεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ.
ε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζ. 7244/13-3-2018 πξφζθιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ:
ΧΧΗ6465ΥΘ7-5Π) γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ
ΗΗ», πνπ αθνξά «πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθψλ ραξψλ ησλ
δήκσλ ηεο Υψξαο», εθπνλήζεθε ε παξνχζα κειέηε πξνκήζεηαο-ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ,
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο κε ην Φ.Π.Α. 212.000,00 €.
Με ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη λα πξνκεζεπηνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ
επηιέμηκα είδε, κε βάζε ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (φξγαλα, δάπεδα
πξνζηαζίαο απφ πηψζε θαη είδε ειεθηξνθσηηζκνχ), γηα ηελ αλαθαίληζε δεθαπέληε (15)
πθηζηακέλσλ παηδηθψλ ραξψλ ζηηο αθφινπζεο Γ.Δ:
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΣΗ – ΓΚ ΠΑΡΣΙΑΣΩΝ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Αθπζζνχ
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Σζνπιήζξα κε
παηάξη
2 δσάθηα ειαηήξηα
Γάπεδα ειαζηηθά
(χςνπο πηψζεο
ηνπι. 1,30)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
23

Ύςνο πηψζεο (m)

1,5+
-

16
80

>=1,30

+1,05 κ.

Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Βαθεηνχ
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
4ζεζηα μχιηλε θνχληα (λ-π)
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Σξακπάια 4ζεζηα κε
ειαηήξην
8γσλε αλαξξίρεζε
χλζεην φξγαλν 2
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο
πηψζεο ηνπι. 2,00 κ)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+
1,5+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
41,50
24,60
18

Ύςνο πηψζεο
(m)
1,20
0,60
+1,05 κ.

3+
1,5+
-

24,50
35,00
145

<=2,00
<=1,30
>=2,00

Παηδηθή ραξά παηδηθνχ ζηαζκνχ πάξηεο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
Σζνπιήζξα λεπίσλ
φξγαλν παηρληδηνχ γηα ΑΜΔΑ
Γάπεδα ειαζηηθά κε επηθαι. ζπλζ.
ριννηάπεηα γηα πξνζηαζία πηψζεο
απφ χςνο 1,40κ

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
24,60
21,4

Ύςνο
πηψζεο (m)
0,60
<=0,20

1,5+
1,5+
-

23,2
6,8
90

<=1,00
>=1,40

Παηδηθή ραξά πιαηείαο αηλφπνπινπ ζηε πάξηε
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Σζνπιήζξα 3κ.
Κνπδηλέηα θνχληαο (ηκρ 6)
Κάζηζκα λεπίσλ (ηκρ 2)
Κάζηζκα παίδσλ (ηκρ 2)
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο
πηψζεο ηνπι. 1,30)
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο
πηψζεο ηνπι. 2.,00)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
+3
+1,5
+3
-

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
26
30

Ύςνο
πηψζεο (m)
1,65
>=1,30

-

30

>=2,00

Παηδηθή ραξά πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζηε πάξηε
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ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
2ζέζηα μχιηλε θνχληα παίδσλ
2ζέζηα μχιηλε θνχληα λεπίσλ
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
ξφλινθ τραμπάλα 2κεςια ελατθρίου
με ηωάκια
Γάπεδα ειαζηηθά κε επηθαι. ζπλζ.
ριννηάπεηα γηα πξνζηαζία πηψζεο
απφ χςνο 1,40κ

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
3+
1,5+
1,5+
1,5+

ΥΧΡΟ
ΥΡΖΖ (m2)
22,9
22,9
24,60
17

Ύςνο πηψζεο
(m)
<=1,20
<=1,20
0,60
0,75

-

300

>=1,40

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΡΑ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Μαγνχιαο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Σεηξαζέζηα ηξακπάια ειαηήξην
χλζεην φξγαλν
2ζεζηα θνχληα (π-λ)
Σζνπιήζξα λεπίσλ κε παηάξη
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο πηψζεο
ηνπι. 1,30)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+
3+
1,5+
-

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
11 κ2
46
21
26
105

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
3+
1,5+
-

ΥΧΡΟ
ΥΡΖΖ (m2)
46
21
11,20
80

Ύςνο πηψζεο
(m)
38 εθ.
+1,05 κ.
+1,20 κ.
+1,05 κ.
>=1,30

Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Αγ. Δηξήλεο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
χλζεην φξγαλν
2ζεζηα θνχληα (π-λ)
Σξακπάια μχιηλε
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο πηψζεο
ηνπι. 1,30)

Ύςνο πηψζεο (m)
+1,05 κ.
+1,20 κ.
<=1,00
>=1,30

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΟΙΝΟΤΝΣΟ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Βξεζζέλσλ
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
4ζεζηα μχιηλε θνχληα (λ-π)
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Σξακπάια μχιηλε
Βφηζαιν κεγέζνπο 2-8 ρηι.
πάρνπο 20 εθ.

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+
1,5+
-

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
41,50
24,60
11,20
130

Ύςνο πηψζεο
(m)
1,20
0,60
<=1,00
<=2,00

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΡΑΠΝΩΝ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Γθνξηηζάο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Σεηξαζέζηα ηξακπάια
ειαηήξην
χλζεην φξγαλν
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Κνπδηλέηα θνχληαο (24)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
11

Ύςνο
πηψζεο (m)
38 εθ.

1,5+
1,5+
-

46
24,60
-

+1,05 κ.
0,60
-
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8 θαζίζκαηα παίδσλ
4 θαζίζκαηα λεπίσλ
Γάπεδα ειαζηηθά κε επηθαι.
ζπλζ. ριννηάπεηα γηα
πξνζηαζία πηψζεο απφ
χςνο 1,40κ

-

300

>=1,40

Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ θνχξαο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Σεηξαζέζηα ηξακπάια
ειαηήξην
4ζεζηα μχιηλε θνχληα (λ-π)
Σζνπιήζξα λεπίσλ κε
παηάξη
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο
πηψζεο ηνπι. 1,30)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+

ΥΧΡΟ
ΥΡΖΖ (m2)
11

Ύςνο πηψζεο
(m)
38 εθ.

1,5+
1,5+

41,50
26

1,20
+1,05 κ.

-

80

>=1,30

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑΝΑ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Καζηνξείνπ
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
2ζεζηα μχιηλε θνχληα (π)
2ζεζηα μχιηλε θνχληα (λ)
Σξακπάια μχιηλε
Διαηήξην δσάθη
Γάπεδα ειαζηηθά κε επηθαι.
ζπλζ. ριννηάπεηα γηα
πξνζηαζία πηψζεο απφ χςνο
1,40κ

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
3+
1,5+
1,5+
1,5+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
26,60
26,60
11,20
6,9
75

Ύςνο
πηψζεο (m)
1,20
1,20
<=1,00
>=1,40

Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Λνγθαλίθνπ
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
4ζεζηα μχιηλε θνχληα (λ-π)
Μεηαιιηθή ηζνπιήζξα 2m
Σξακπάια μχιηλε
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο
πηψζεο ηνπι. 1,30)

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+
1,5+
1,5+
-

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
41,50
18,60
11,20
24,60
100

Ύςνο
πηψζεο (m)
1,20
<=1,00
<=1,00
0,60
>=1,30

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΑΡΙΓΟ
Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Ξεξνθακπίνπ θαη παηδηθνχ ζηαζκνχ
Όξγαλα – Γάπεδα αζθαιείαο
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ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
2 Γηζέζηεο μχιηλεο θνχληεο
(π)+(λ)
πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
Σξακπάια μχιηλε
Σξακπάια 4ζεζηα κε
ειαηήξην
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Σζνπιήζξα λεπίσλ
Γάπεδα ειαζηηθά κε επηθαι.
ζπλζ. ριννηάπεηα γηα
πξνζηαζία πηψζεο απφ χςνο
1,40κ

ΖΛΗΚΗΑΚΖ
ΟΜΑΓΑ
3+

ΥΧΡΟ ΥΡΖΖ
(m2)
2Υ26,60

Ύςνο
πηψζεο (m)
1,20

1,5+

21,4

<=0,20

1,5+
1,5+

11,20
18

<=1,00
+1,05

1,5+
1,5+
-

24,6
23,2
167

0,80
<=1,00
>=1,40

Δίδε ειεθηξνθσηηζκνύ
α/α

ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

1

Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 m
Φωτιςτικό ςϊμα LED ςυμμετρικισ κατανομισ ιςχφοσ
70 W
Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων καλωδίων 40
x 40 cm
Γείωςθ από ραβδοειδζσ χαλφβδινο θλεκτρόδιο
Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρίλαρ οδοφωτιςμοφ τεςςάρων αναχωριςεων με
ςυνδεςθ ςτο δίκτυο
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάςθσ
600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα PVC διατομισ 3 x
2,5 mm2
Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN 63mm.

2
3
4
5
6

7
8
9

Μον.
ποςότθτα
Μετρθςθσ
ΤΕΜ
4
ΤΕΜ

4

ΤΕΜ
ΤΕΜ
m

6
1
25

ΤΕΜ

1

m
m
m

80
80
80

Παηδηθή ραξά νηθηζκνχ Παιαηνπαλαγηάο
ΟΡΓΑΝΟ/ΓΑΠΔΓΟ
Γπν 4ζεζηεο μχιηλεο θνχληεο (λ-π)
Μχινο (απηνθηλνχκελνο)
Σξακπάια 4ζεζηα κε ειαηήξην
8γσλε αλαξξίρεζε
χλζεην φξγαλν 2
Γπν μχιηλεο ηξακπάιεο 2ζεζηεο κε δσάθηα
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο πηψζεο ηνπι.
1,30)
Γάπεδα ειαζηηθά (χςνπο πηψζεο ηνπι.

ΖΛΗΚΗΑ
ΚΖ
ΟΜΑΓΑ
1,5+
1,5+
1,5+
3+
1,5+
1,5+
-

ΥΧΡΟ
ΥΡΖΖ (m2)

Ύςνο πηψζεο
(m)

2Υ41,50=83
24,60
18
24,50
35,00
34
160

1,20
0,60
+1,05 κ.
<=2,00
<=1,30
0,60
>=1,30

65

>=2,00
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2,00)

Παξάιιεια κε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα εθηειεζηεί ζρεηηθή εξγνιαβία γηα
πεξηθξάμεηο θαη νηθνδνκηθά έξγα πνπ σο εξγαζίεο δελ είλαη επηιέμηκεο ζην παξφλ ρξεκαηνδνηηθφ
πξφγξακκα αιιά απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ρξεζηψλ θαη ηελ απνηξνπή ηνπ εθηεηακέλνπ
θαηλνκέλνπ βαλδαιηζκψλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ.
Όια ηα φξγαλα παηρληδηνχ θαη ηα ζπζηήκαηα δαπέδνπ αζθαιείαο απφ πηψζεηο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο (πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ71, ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 θαη θάζε άιιν
κεηαγελέζηεξν ησλ παξαπάλσ πξφηππν πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε απηά), φπσο νξίδεηαη
ζηελ κε αξ.28492/11- 5-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 931/Β/18-5- 2009) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ
ραξψλ ησλ Γήκσλ.
Χο πξνο ηε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ρψξσλ παηδηθήο
ραξάο ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03 (εμνπιηζκφο παηδηθήο ραξάο – open
playgrounds equipment) κε ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο ζηηο πξνδηαγξαθέο άιισλ πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη:
Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00
Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-05-00
Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ
Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-03-00
Δμνπιηζκφο παηρληδνηφπσλ
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-0 0
ΔΛΟΣ ΔΝ 1176-1

Πέξαλ απηνχ, ζα θέξνπλ θαηάιιειν ζήκα πνηφηεηαο (κηθξή πηλαθίδα) επί ηνπ εμνπιηζκνχ
θαη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, φπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο.
Δπηηξέπεηαη ε ζρεηηθή αλνρή ωο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηωλ νξγάλωλ ηεο ηάμεο ηνπ ±10%.
Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αζηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ
Γήκνπ πάξηεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ – νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ κε ζθνπφ ηελ
ελίζρπζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπο, ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο:


του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορκ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-200 Α/24-10-16) : Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Εργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ))



του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»
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του Ν. 3852/10 «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»



Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ2677/21-10-2013 τεφχοσ Βϋ), «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).



Τθσ

αρικ. Ρ1/542/4/3/2014 εγκυκλίου με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)

Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγωληζκό
(κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
«ΔΖΓΖ» κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο «www.promitheus.gov.gr» ηνπ ζπζηήκαηνο) κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
Οη ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε είδνο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο
εθηηκήζεθαλ κε βάζε έξεπλα αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. ηηο πξναλαθεξφκελεο ηηκέο
πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε, πάθησζε,
ηνπνζέηεζε, ππνδνκέο ησλ δαπέδσλ πηψζεο θ.ι.π. ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε εξγαζία
ηνπνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ απηφο λα είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε.
ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή θαηάιιειεο
ζεκειίσζεο – φπνπ απαηηείηαη, απφ ζθπξφδεκα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο
ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δαπέδσλ (ππνδνκή), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ
ηεθκεξίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ. πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο θαη επηρψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ φπσο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηεί ζε 150 (εθαηόλ πελήληα) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Οη
ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 212.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%). Ζ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ. Ζ εθηέιεζε
ηεο δηέπεηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Με φιεο ηηο απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζα πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ παηδηθψλ ραξψλ, ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελα ηεο Τ.Α. 28492/09 (ΦΔΚ
931Β) «Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία

9

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, ηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα» φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 27934/14 (ΦΔΚ 2029Β).
πάξηε, 10/5/2018
Οη κειεηεηέο

πάξηε, 10/5/2018
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο

πάξηε, 10/5/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Γ/λζεο

ππξίδσλ Παηζηιίβαο
Μεη. Μεραληθφο ΠΔ κε Α΄β, MSc

Κσλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μερ/ιφγνο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β,
MSc

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ κε
Α΄β

Παλαγηψηεο Μαληάηεο
Ζι/ιφγνο Μερ/θφο ΣΔ κε Α΄β
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[ΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΡΑΤΗΣ]

EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
Ρροχπολογιςμόσ:
212.000,00€

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ,
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Μελετών & Κατασκεσής Έργων

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ:

2018/037

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/
α

ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

1

Τετρακζςια τραμπάλα ελατιριο

2

Σφνκετο όργανο (γζφυρα-τςουλικρα)
Δικεςια κοφνια (π-ν) με μεταλλικό
οριηόντιο
Τςουλικρα νθπίων με πατάρι
Τραμπάλα ξφλινθ
Τςουλικρα με πατάρι
Ηωάκι ελατιριο
Τετρακζςια ξφλινθ κοφνια (ν-π)
Μφλοσ (αυτοκινοφμενοσ)
Οκτάγωνθ αναρρίχθςθ
Σφνκετο όργανο 2
Κουηινζτα κοφνιασ
κακίςματα κοφνιασ παίδων
κακίςματα κοφνιασ νθπίων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια παίδων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων
Μεταλλικι τςουλικρα 2m
Πργανο παιχνιδιοφ για ΑΜΕΑ
Τςουλικρα νθπίων
ξφλινθ τραμπάλα 2κεςια ελατθρίου με
ηωάκια
Τςουλικρα 3μ.
Σπιτάκι δραςτθριοτιτων
Ρλθροφοριακι πινακίδα με ςτοιχεία ζργου
και χρθματ. προγράμματοσ
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

μονάδα
μζτρθςθ
σ
ΤΕΜ

6

τιμι
μονάδα
σ
530

3.180,00 €

ΤΕΜ

3

3800

11.400,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

2
2
5
1
3
6
8
2
2
30
10
6
3
3
1
1
2

800
2000
350
3000
480
1200
750
2100
3850
20
95
120
800
850
620
800
1200

1.600,00 €
4.000,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €
1.440,00 €
7.200,00 €
6.000,00 €
4.200,00 €
7.700,00 €
600,00 €
950,00 €
720,00 €
2.400,00 €
2.550,00 €
620,00 €
800,00 €
2.400,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
50.01

3
1
2

1150
1120
750

3.450,00 €
1.120,00 €
1.500,00 €

1

163,74

635

50

ΤΕΜ
m2

ποςότθτ
α

δαπάνθ

163,74 €
31.750,00 €

11

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ
[ΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΡΑΤΗΣ]

α/
α

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
1,30)
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.
2,00 μ)
Δάπεδα ελαςτικά με επικαλ. ςυνκ.
χλοοτάπθτα (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 1,40 μ)
Κοκκϊδεσ υλικό (βότςαλο) από 2-8 mm
Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 m
Φωτιςτικό ςϊμα LED ςυμμετρικισ
κατανομισ ιςχφοσ 70 W
Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων
καλωδίων 40 x 40 cm
Γείωςθ από ραβδοειδζσ χαλφβδινο
θλεκτρόδιο
Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρίλαρ οδοφωτιςμοφ τεςςάρων
αναχωριςεων με ςυνδεςθ ςτο δίκτυο
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ.
τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα
PVC διατομισ 3 x 2,5 mm2
Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN
63mm.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

μονάδα
μζτρθςθ
σ

ποςότθτ
α

τιμι
μονάδα
σ

δαπάνθ

m2

240

57

13.680,00 €

m2
m3
ΤΕΜ

932
32
4

50
80
650

46.600,00 €
2.560,00 €
2.600,00 €

ΤΕΜ

4

420

1.680,00 €

ΤΕΜ

6

60

360,00 €

ΤΕΜ
m

1
25

50
12

50,00 €
300,00 €

ΤΕΜ

1

1500

m
m

80
80

4,6
5,7

m

80

4

24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.500,00 €

368,00 €
456,00 €
320,00 €
170.967,74
€
41.032,26 €
212.000,00
€

πάξηε, 10/5/2018
Οη κειεηεηέο

πάξηε, 10/5/2018
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο

πάξηε, 10/5/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Γ/λζεο

ππξίδσλ Παηζηιίβαο
Μεη. Μεραληθφο ΠΔ κε Α΄β, MSc

Κσλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μερ/ιφγνο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β,
MSc

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ κε
Α΄β

Παλαγηψηεο Μαληάηεο
Ζι/ιφγνο Μερ/θφο ΣΔ κε Α΄β
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ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
Ρροχπολογιςμόσ:
212.000,00€

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ,
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Μελετών & Κατασκεσής Έργων

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ:

2018/037

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
α/
α

ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

1

Τετρακζςια τραμπάλα ελατιριο

2

Σφνκετο όργανο (γζφυρα-τςουλικρα)
Δικεςια κοφνια (π-ν) με μεταλλικό
οριηόντιο
Τςουλικρα νθπίων με πατάρι
Τραμπάλα ξφλινθ
Τςουλικρα με πατάρι
Ηωάκι ελατιριο
Τετρακζςια ξφλινθ κοφνια (ν-π)
Μφλοσ (αυτοκινοφμενοσ)
Οκτάγωνθ αναρρίχθςθ
Σφνκετο όργανο 2
Κουηινζτα κοφνιασ
κακίςματα κοφνιασ παίδων
κακίςματα κοφνιασ νθπίων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια παίδων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων
Μεταλλικι τςουλικρα 2m
Πργανο παιχνιδιοφ για ΑΜΕΑ
Τςουλικρα νθπίων
ξφλινθ τραμπάλα 2κεςια ελατθρίου με
ηωάκια
Τςουλικρα 3μ.
Σπιτάκι δραςτθριοτιτων
Ρλθροφοριακι πινακίδα με ςτοιχεία ζργου
και χρθματ. προγράμματοσ
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.
1,30)
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

μονάδα
μζτρθςθ
σ
ΤΕΜ

ποςότθτ
α
3

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

2
2
5
1
3
6
8
2
2
30
10
6
3
3
1
1
2

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

3
1
2

m2
m2

δαπάνθ

6

ΤΕΜ

ΤΕΜ

τιμι
μονάδα
σ

1
635
240
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α/
α

26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
2,00 μ)
Δάπεδα ελαςτικά με επικαλ. ςυνκ.
χλοοτάπθτα (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 1,40 μ)
Κοκκϊδεσ υλικό (βότςαλο) από 2-8 mm
Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 m
Φωτιςτικό ςϊμα LED ςυμμετρικισ
κατανομισ ιςχφοσ 70 W
Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων
καλωδίων 40 x 40 cm
Γείωςθ από ραβδοειδζσ χαλφβδινο
θλεκτρόδιο
Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρίλαρ οδοφωτιςμοφ τεςςάρων
αναχωριςεων με ςυνδεςθ ςτο δίκτυο
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ.
τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα
PVC διατομισ 3 x 2,5 mm2
Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN
63mm.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

μονάδα
μζτρθςθ
σ

ποςότθτ
α

m2
m3
ΤΕΜ

932
32
4

ΤΕΜ

4

ΤΕΜ

6

ΤΕΜ
m

1
25

ΤΕΜ

1

m
m

80
80

m

80

τιμι
μονάδα
σ

δαπάνθ

24%

πάξηε, 10/5/2018
Οη κειεηεηέο

πάξηε, 10/5/2018
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο

πάξηε, 10/5/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξνηζηάκελνο Γ/λζεο

ππξίδσλ Παηζηιίβαο
Μεη. Μεραληθφο ΠΔ κε Α΄β, MSc

Κσλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μερ/ιφγνο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β,
MSc

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ κε
Α΄β

Παλαγηψηεο Μαληάηεο
Ζι/ιφγνο Μερ/θφο ΣΔ κε Α΄β
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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ,
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Μελετών & Κατασκεσής Έργων

ΣΙΣΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 2018/037
Πξνϋπνινγηζκόο: 212.000,00 €

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-AΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΤΥΡΑ

ηηο παηδηθέο ραξέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο Τ.Α 28492/09 (ΦΔΚ
931Β) ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.
Δηδηθφηεξα:
α) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη.
β) Τα όργανα παιδικισ χαράσ πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθ
ςειρά προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) και να φζρουν βεβαίωςθ ελζγχου και
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα
πιςτοποίθςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
γ) Τα ςυςτιματα δαπζδου αςφαλείασ κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ ςειράσ
προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φζρουν
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχο πρότυπα από αναγνωριςμζνο φορζα
πιςτοποίθςθσ.
δ) Θ Εταιρεία καταςκευισ του εξοπλιςμοφ των παιχνιδιϊν πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνθ
κατά ISO 9001 ι ISO 14001 ι άλλο ιςοδφναμο.

Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή
ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη
ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-052009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ.
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ
αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κέζσ
15
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δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ
πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά.
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥΣ
Δεν είναι επιτρεπτι θ πϊλθςθ, θ δωρεάν διάκεςθ ι θ ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ παιδικισ
χαράσ, ςε Διμουσ και κοινότθτεσ, εφόςον δεν πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρίκμ.
28492/11-05-2009

Υπουργικισ

Απόφαςθσ

(ΦΕΚ

Β

931/18-05-2009),

όπωσ

αυτι

τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ' αρίκμ. 27934/2014 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2029/ 25
-7- 2014).
Ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι ο ειςαγωγζασ ι ο διανομζσ που
κζτουν ςε κυκλοφορία ςτθν αγορά εξοπλιςμοφσ παιδικϊν χαρϊν, πρζπει να διακζτουν για
κακζνα από αυτοφσ πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ που ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο
φορζα ελζγχου, με το οποίο αποδεικνφεται θ ςυμμόρφωςθ τουσ με τισ απαιτιςεισ
αςφαλείασ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
Στθν περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ο οποίοσ ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
αςφαλείασ άλλων προτφπων ι προδιαγραφϊν, το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ πρζπει να
ςυνοδεφεται και από τθν αναφερόμενθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ Y.A. 28492/1105-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), τεχνικι ζκκεςθ
επικυρωμζνθ από αναγνωριςμζνο φορζα ελζγχου.

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, κφληκα ζε ζέζε νξαηή απφ ην επίπεδν
ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα:
α) Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζψπνπ ή ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφ
ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ θάζε νξγάλνπ.
β) ηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ. θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο
θαηαζθεπήο.
γ) Σνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή
ηζνδχλακνχ ηνπ.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο γηα θάζε εμνπιηζκφ πνπ ζα παξαδίδεη ζα πξέπεη λα
παξαδίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή/ πξνκεζεπηή φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1.
ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΩΝ

Όζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο ηεο παηδηθήο ραξάο, απηή γίλεηαη απφ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ππ’
16
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αξηζκ. 28492/2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
νπσζδήπνηε ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο νξζήο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ηνπ ρψξνπ
πηψζεο, ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, ηεο επηθάλεηαο πξφζθξνπζεο, θαζψο επίζεο θαη
ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δαπέδσλ αζθαιείαο, κε
ηα ηζρχνληα πξφηππα.
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΡΟ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

Θα ρξεζηκνπνηείηαη ζχλζεηε εκπνηηζκέλε επηθνιιεηή μπιεία ζε δνκηθά ζηνηρεία ζηα
νπνία ηα θνξηία πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζεκαληηθά. Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ μχινπ ζα
γίλεηαη κε θφιιεο PVA (νμηθφ πνιπβηλχιην) θαη θαηάιιειν θαηαιχηε. Όια ηα μχιηλα
κέξε ζα πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλα γηα αληνρή ζε εμσηεξηθφ ρψξν, βακκέλα κε
ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά θαη αζθαιή γηα ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε θαη ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηελ ρξήζε πιηθψλ ηα
νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, αλάινγα κε απηά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα
εγθεθξηκέλα πξφηππα, φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ νδεγία ΔΝ1176-2008.
Οη έγρξσκεο επηθάλεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ HPL ή άιιν πιηθφ παξφκνηαο
αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο. Όιεο νη εθηεζεηκέλεο άθξεο ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο,
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. Σν HPL ή άιιν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ
γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπηή, δηάξθεηαο 10 εηψλ γηα ην ρξψκα
θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη 20 εηψλ γηα κεραληθή αληνρή.
ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ
κεγάιε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα
παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην
πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη ζα θέξνπλ
ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ.

Μηθξνϋιηθά, ζύλδεζκνη θαη ινηπά πιαζηηθά κέξε
Θα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πςειήο αληνρήο ζε αθηηλνβνιία θαη
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην
πνιπαηζπιέλην (PE), πνιππξνππιέλην (PP), θαη πνιπακίδην (PA) ηα νπνία θαη θέξνπλ
ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδε αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όιεο νη βίδεο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ζηξνγγπιεκέλα πιαζηηθά
πξνζηαηεπηηθά, ηα νπνία ζα παξέρνπλ αζθάιεηα, ελψ ζπγρξφλσο ζα απνηεινχλ
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

Σα κεηαιιηθά κε αλνμείδσηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ (αιπζίδεο, βίδεο, ζχλδεζκνη
θιπ) ζα είλαη απφ ράιπβα ζεξκνγαιβαληζκέλν (κε ςεπδάξγπξν), φπνπ ζα έρεη
πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε ακκνβνιή.
Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα
παξαιάβνπλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο
ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε ζα είλαη
θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή
άιια βαξέα κέηαιια. Καη ηα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα ζα έρνπλ βάζε ην λεξφ θαη
απηφ ζα ηα θαζηζηά θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ
ησλ μχιηλσλ εκπνηηζκέλσλ κεξψλ, ζα γίλεηαη κε δηαδηθαζία εκβαπηηζκνχ.
ΑΦΑΛΔΙΑ
Όια ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο θαη ην ζχζηεκα δάπεδνπ αζθαιείαο ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ EN 1176:2008 θαη
ΔΝ1177:2008 αληίζηνηρα θαη ζα θέξνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ - πηζηνπνηεηηθφ
ζπκκφξθσζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε ζπκκφξθσζε
ηνπο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο απφ εγθεθξηκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν
θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΕΙΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

Τα είδθ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να είναι
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, να καταςκευάηονται από υλικά άριςτθσ
ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε ελάττωμα ςχετικά με τον τρόπο παραγωγισ
τουσ, να είναι καινοφριασ καταςκευισ και αχρθςιμοποίθτα και να ανταποκρίνονται πλιρωσ
για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται.
Οι διαςτάςεισ των παιχνιδιϊν και λοιπϊν ειδϊν τθσ μελζτθσ είναι ενδεικτικζσ. Γίνονται
αποδεκτζσ αποκλίςεισ τθσ τάξεωσ του ±10% ςτισ γενικζσ και επιμζρουσ διαςτάςεισ, 10%
κατά το ζλαςςον ςτισ διαςτάςεισ του χϊρου αςφαλείασ, ενϊ δεν επιτρζπεται ο χϊροσ
αςφαλείασ να υπερβαίνει τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ, ϊςτε να μθν παρουςιαςκεί ζλλειψθ ςτα
προχπολογιςκζντα δάπεδα αςφαλείασ. Αποκλίςεισ ςτο μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ των
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παιχνιδιϊν επιτρζπονται ςε ποςοςτό ±10%, αντιςτοίχωσ, αρκεί να καλφπτεται από τα
δάπεδα αςφαλείασ.

Απνθιίζεηο πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ επηηξεπηψλ νξίσλ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο
θαη νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
1. Τετρακζςια τραμπάλα ελατιριο
ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ
ΠΛΑΣΟ 1100 mm
ΜΖΚΟ 1100 mm
ΤΦΟ 505 mm

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ
Διάρηζην πιάηνο 4200 mm
Διάρηζην κήθνο 4200 mm
Διάρηζην χςνο 3100 mm

Το κυρίωσ όργανο κα αποτελείται από τεμάχια καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ
πάχουσ περίπου 20mm. Οι ςυνδζςεισ των επιμζρουσ τεμαχίων κα γίνονται με κοχλίεσ
ροδζλεσ και περικόχλια Μ10 ι Μ8. Θα φζρει ςτον κορμό του χειρολαβζσ κατάλλθλθσ
διατομισ για μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν διάρκεια χριςθσ του οργάνου. Στο κάτω
ςθμείο του κα προςαρμόηεται το ελατιριο με τθν μεταλλικι βάςθ πάκτωςθσ. Το ελατιριο
κα είναι κατθγορίασ ελατθρίων πιζςεωσ με ςπείρεσ, διατομισ περίπου Φ20 και ςυνολικϊν
διαςτάςεων περίπου 170Χ360 με 5 ςπείρεσ. Θα είναι δοκιμαςμζνο για μεγάλεσ
καταπονιςεισ και κα αποκλείει τον εγκλωβιςμό των άκρων του παιδιοφ. Θα ςυνδζεται με το
κυρίωσ όργανο με βάςθ ςυγκράτθςθσ από χάλυβα St-37 διαςτάςεων περίπου 315Χ325mm
και πλαίςιο από ςιδθρογωνίεσ διατομισ 50Χ50mm και φλάντηα Φ220mm θ οποία
κατάλλθλα κα ςυγκρατείται με 3 ηιγκιά Μ12 μαηί με ροδζλεσ Φ12 & περικόχλια αςφαλείασ
Μ12. Θ βάςθ πάκτωςθσ κα τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ του ελατθρίου και κα ςυνδζεται
με αυτό με φλάντηα χάλυβα Φ220Χ5mm θ οποία κα ςυγκρατείται με 2 ηιγκιά Μ12 μαηί με
ροδζλεσ Φ12 & περικόχλια αςφαλείασ Μ12. Θα αποτελείται από χαλυβδοςωλινεσ διατομισ
περίπου Φ32 & Φ21 οι οποίεσ ςυγκολλοφμενεσ μεταξφ τουσ, κα δθμιουργοφν ζνα δικτφωμα
το οποίο κα εγκιβωτίηεται ολόκλθρο ςτο ζδαφοσ, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ αγκφρωςθ
του οργάνου.
Τα πλακάη καλάςςθσ κα είναι εμποτιςμζνα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου, με
ανκεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλθσ αντοχισ, αντιολιςκθτικό και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ) κα είναι από
μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν
εξαρτθμάτων κα είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχκοφν τα φορτία για τα οποία ζχουν
μελετθκεί. Θα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ.
Τα πλαςτικά εξαρτιματα που κα είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό ακίνδυνο για
τα παιδιά, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ανακυκλϊςιμο. Θα χρθςιμοποιοφνται
για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ.
Το όργανο κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλο υλικό βαφισ εξωτερικϊν ξφλινων και
μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτο νερό , ιλιο και ςτισ απότομεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ . Αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503
Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-6.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 530,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
2. Σφνκετο όργανο (γζφυρα-τςουλικρα)

ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΡΓΑΝΟΤ

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ
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ΠΛΑΣΟ
ΜΖΚΟ
ΤΦΟ

2900mm
4060mm
2900mm

ΔΛΑΥΗΣΟ ΠΛΑΣΟ
ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ
ΔΛΑΥΗΣΟ ΤΦΟ

7060mm
6300mm
3500mm

Θ ςκάλα του οργάνου κα αποτελείται από δφο ξφλινα πλαϊνά καταςκευαςμζνα από ξυλεία
μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων περίπου 1350Χ165mm και πάχουσ περίπου 43mm. Τα
τζςςερα ξφλινα ςκαλοπάτια κα είναι καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ
διαςτάςεων περίπου 750Χ150mm και πάχουσ 40mm. Οι ξφλινεσ χειρολαβζσ κα
αποτελοφνται από 2 οριηόντιουσ δοκοφσ θ κάκε μία (1 κουπαςτι & 1 προςτατευτικι μπάρα)
και 2 κάκετεσ κολϊνεσ. Οι κουπαςτζσ και οι μπάρεσ κα είναι διαςτάςεων περίπου
1400Χ95Χ43mm ενϊ οι κολϊνεσ περίπου 735Χ95X43mm, καταςκευαςμζνα όλα από ξυλεία
μεγάλθσ αντοχισ. Τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ των ςκαλοπατιϊν κα καλφπτονται με
πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 9mm διαςτάςεων περίπου 1160Χ760mm. Χρθςιμοποιοφνται δυο
χαλυβδοελάςματα St-37, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, διατομισ 650Χ60Χ5mm για τθν
αγκφρωςθ τθσ ςτο ζδαφοσ.
Το κάκε πατάρι κα καταςκευάηεται από πλακάη καλάςςθσ διαςτάςεων περίπου
1000Χ1000mm πάχουσ 21mm. Θ όλθ καταςκευι κα ςτθρίηεται ςε τζςςερεισ ξφλινεσ
κολϊνεσ διαςτάςεων 95Χ95Χ2450mm και 95Χ95Χ1950 mm αντίςτοιχα. Οι δφο πλαϊνζσ
πλευρζσ του παταριοφ κα προςτατεφονται με ξφλινα φράγματα που καταςκευάηονται από
HPL πάχουσ 12mm. Για τθν προςταςία από τθν ιλιο ι και τθν βροχι το ζνα πατάρι κα
διακζτει ςτζγθ διαςτάςεων 1000Χ1000mm καταςκευαςμζνθ από HPL πάχουσ 12mm.
Θ τςουλικρα κα ζχει φψοσ 1050mm, πλάτοσ 540mm και ςυνολικό μικοσ ολίςκθςθσ
1800mm. Θα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πλαϊνι από τθν ςκάλα πλευρά του παταριοφ και θ
πρόςβαςθ ςτθν είςοδό τθσ κα γίνεται από μία μπάρα κρατιματοσ διατομισ Φ33mm. Στθν
αρχι τθσ ηϊνθσ ειςόδου κα βρίςκονται τοποκετθμζνα δφο προςτατευτικά καταςκευαςμζνα
από HPL παχουσ 19mm τα οποία κα προςφζρουν πλευρικι προςταςία.
Θ ηϊνθ ολίςκθςθσ τθσ τςουλικρασ κα αποτελείται από 2 πλευρικά προςτατευτικά
τοποκετθμζνα ςε όλο το μικοσ ολίςκθςθσ, καταςκευαςμζνα HPL παχουσ 19mm, εγκάρςια
ςτα οποία τοποκετείται ανοξείδωτθ (INOX) λαμαρίνα διαςτάςεων 2000Χ500Χ1,2mm. Για
τθν ςτιριξθ τθσ λαμαρίνασ και για μεγαλφτερθ αντοχι ςε δυναμικζσ καταπονιςεισ, κα
τοποκετοφνται κάτω από αυτι, λωρίδεσ πλακάη καλαςςισ πάχουσ 15mm και ενιςχφςεισ
από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ Φ26Χ2mm. Στθν αρχι τθσ ηϊνθ εξόδου τθσ
τςουλικρασ κα τοποκετείται μία βάςθ αντιςτιριξθσ φψουσ 700mm καταςκευαςμζνθ από
χαλυβδοςωλινα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, θ οποία χρθςιμοποιείται και για τθν αγκφρωςθ
τθσ τςουλικρασ ςτο ζδαφοσ.
Θ γζφυρα του οργάνου κα αποτελείται από ζνα ξφλινο δάπεδο καταςκευαςμζνο από ξυλεία
διαςτάςεων 1000Χ95Χ35mm (19 τεμάχια) και δυο μεταλλικά προςτατευτικά φράγματα
(κάγκελο), καταςκευαςμζνα από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ Φ33Χ2mm οι κουπαςτζσ
και Φ21Χ2mm τα γεμίςματα. Για μεγαλφτερθ προςταςία από τυχόν τραυματιςμοφσ
(εγκλωβιςμοί κλπ) ςτα άκρα του κάκε φράγματοσ κα τοποκετοφνται προςτατευτικά από
πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 12mm.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ (πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε
να αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να
βλάψουν μακροχρόνια τθν ξυλεία. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ
χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm , και ςτο επάνω μζροσ κα υπάρχει
ςυγκολλθμζνθ πλακά μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm οι οποία κα ζχει 4 οπζσ
Φ12. Θ όλθ καταςκευι κα είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμό για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν
υγραςία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ κα γίνεται ςτο κάτω μζροσ
του ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά ςτριφϊνια Μ10x100. Οι βάςεισ πάκτωςθσ κα ζχουν
μελετθκεί ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψουσ αςφαλείασ από το ζδαφοσ,
για να αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ.
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Θα χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ(εγκάρςια ςτρϊματα
αντίκετθσ φοράσ) ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052
που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςε
φορτίςεισ) του DIN 52, του DIN 68 140 κλπ.
Θ ςυγκόλλθςθ του ξφλου κα είναι με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό
ιςοκυάνιο με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4.
Αντοχι ςε υγραςία DIN 68 705 AW.
Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91>7N/mm2.
Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186.
Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185.
Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187.
Τα πλακάη καλάςςθσ κα είναι εμποτιςμζνα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου, με
ανκεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλθσ αντοχισ, αντιολιςκθτικό και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ με ειδικι ςφνκεςθ από διάφορεσ ςτρϊςεισ πεπιεςμζνθσ μοριοςανίδασ
HPL.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ) κα είναι από
μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν
εξαρτθμάτων κα είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχκοφν τα φορτία για τα οποία ζχουν
μελετθκεί. Θα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ.
Τα πλαςτικά εξαρτιματα που κα είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό ακίνδυνο για
τα παιδιά, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ανακυκλϊςιμο. Θα χρθςιμοποιοφνται
για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ.
Ελαςτικό βερνίκι με εξαιρετικά υψθλό ιξϊδεσ που κα προςφζρει αδιάβροχθ προςταςία από
τθν θλιακι ακτινοβολία αβλαβζσ υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3.
Συντθρθμζνο με ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν
προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι καμπϊματα. Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/
DIN 68805.
Το όργανο κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλο υλικό βαφισ εξωτερικϊν ξφλινων και
μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτο νερό , ιλιο και ςτισ απότομεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ . Αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503
Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176-6.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 3.800,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
3. Δικζςια κοφνια παίδων – νθπίων με μεταλλικό οριηόντιο
ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ
ΠΛΑΣΟ
ΜΖΚΟ
ΤΦΟ

1470mm
3100mm
2350mm

ΔΛΑΥΙΣΟ
ΟΡΓΑΝΟΤ
Διάρηζην πιάηνο
Διάρηζην κήθνο
Διάρηζην χςνο

ΥΩΡΟ
3000mm
7000mm
3000mm

Ζ βάζε ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη απφ 4 μχιηλνπο ηξηθνιιεηνχο δνθνχο κε αληίζεηεο θνξάο
(εγθάξζηα) λεξά ζε θάζε ζηξψκα, δηαηνκήο: 95Υ95Υ2370mm ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζαξκφδνληαη νη 4
βάζεηο πάθησζεο. ην άλσ ζεκείν νη δνθνί (νξζνζηάηεο) ζα θέξνπλ νπέο Φ13 γηα ηελ ζπλαξκνγή ηνπο
θαη ηελ ζπγθξάηεζε ηηο νξηδφληηαο δνθνχ. Γηα ηελ παξαπάλσ ζχλδεζε απαηηνχληαη 2 θνριίεο Μ10,
ξνδέιεο & πεξηθφριηα αζθαιείαο γηα θάζε θνιψλα. ην θάησ ζεκείν θάζε νξζνζηάηε ζα
πξνζαξκφδεηαη κηα βάζε πάθησζεο.
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Σν νξηδφληην ζηνηρείν ηνπ νξγάλνπ ζα απνηειείηαη απφ 1 κεηαιιηθή δνθφ QHS, St-37 δηαηνκήο
100Υ50Υ2200mm πάρνπο 3mm ε νπνία ζε θάζε άθξν ηεο θέξεη νπέο Φ13 γηα ηελ ζπλαξκνγή ηεο κε
ηνπο νξζνζηάηεο. ε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ην θάζε άθξν ηεο (280mm), ε δνθφο ζα θέξεη
κεηαιιηθέο ιάκεο δηαηνκήο 60Υ40Υ8mm ζηηο νπνίεο πξνζαξκφδνληαη νη κεραληζκνί ζπγθξάηεζεο ηνπ
θαζίζκαηνο (κεηαιιηθά θνπδηλέηα). Tα θνπδηλέηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
ραιχβδηλε ζσιήλα St-37 κε δηαζηάζεηο Φ42Υ3Υ35mm. Μέζα ζηελ ζσιήλα ζα εκπεξηέρνληαη 2
πιαζηηθά θνπδηλέηα Φ10mm φπνπ θέξνπλ άμνλα θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληδέ ράιπβα St-37
δηαζηάζεσλ Φ10Υ68mm θαη θέξεη 2 αζθάιεηεο άμνλα Φ10mm. Γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θάζε
θαζίζκαηνο απαηηνχληαη 2 κεηαιιηθά θνπδηλέηα, θνριίεο Μ8, ξνδέιεο & πεξηθφριηα αζθαιείαο.
Σα θαζίζκαηα ηεο θνχληαο ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο, βξαδπθιεγή κε κεγάιε αληνρή ελάληηα ζε
ρεκηθέο νπζίεο. Ζ αλάξηεζή ηνπο απφ ηνπο κεραληζκνχο ζπγθξάηεζεο ζα γίλεηαη κε αιπζίδα
γαιβαληζκέλε ελ ζεξκφ δηαηνκήο 6mm ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην θάζηζκα κε κεηαιιηθνχο
δηακνξθσκέλνπο ζπλδέζκνπο (θξίθνπο) θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα δηαηνκήο 6mm.
Οη βάζεηο πάθησζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο(πέικα) ηνπ θάζε νξζνζηάηε έηζη ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε θαηαθξάηεζε πγξψλ αλάκεζα ζην μχιν θαη ζην κέηαιιν πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ
καθξνρξφληα ηελ μπιεία. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 2 γσλίεο καιαθνχ ράιπβα St-37 δηαηνκήο
L=40X4mm, χςνπο 480mm , θαη ζην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε πιαθά καιαθνχ ράιπβα
St-37 δηαζηάζεσλ 80Υ5mm νη νπνία έρεη 4 νπέο Φ12. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα είλαη γαιβαληζκέλε ελ
ζεξκφ γηα αληνρή ζηελ δηάβξσζε απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζηεξέσζε ηεο θάζε
βάζεο γίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξζνζηάηε κε 4 κεηαιιηθά ζηξηθψληα Μ10x100. Θα

έρνπλ

κειεηεζεί έηζη ψζηε λα θέξνπλ ην εθάζηνηε φξγαλν ζε χςνπο αζθαιείαο απφ ην έδαθνο, γηα λα
απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε ηηο μχιηλεο επηθάλεηεο.

Θα χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ(εγκάρςια ςτρϊματα
αντίκετθσ φοράσ) ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052
που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςε
φορτίςεισ) του DIN 52, του DIN 68 140 κλπ.
Θ ςυγκόλλθςθ του ξφλου κα είναι με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό
ιςοκυάνιο με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4.
Αντοχι ςε υγραςία DIN 68 705 AW.
Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91>7N/mm2.
Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186.
Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185.
Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187.
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή (θνριίεο, αιπζίδεο) ζα είλαη απφ
καιαθφ ράιπβα St-37 γαιβαληζκέλν ελψ ην νξηδφληην απφ ραιπβδνζσιήλα κνξθήο QHS. Οη
δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη απφιπηα επαξθήο γηα λα δερζνχλ ηα
θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί θαη ζα ερνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο
αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.
Σα πιαζηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπακίδην θαη πνιππξνππιέλην. Θα είλαη
αθίλδπλα γηα ηα παηδηά, κε αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη είλαη αλαθπθιψζηκα.
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Χο πξνο ηελ πξνζηαζία θαη ηηο βαθέο: Ηζρπξφ κπθεηνθηφλν ζπληήξεζεο μχισλ βαζέσο εκβαπηηζκνχ
γηα ηελ πξνζηαζία απφ κχθεηεο ζαξάθη ζακπψκαηα. Άνζκν αζθαιέο πιηθφ θαηά ONORM B 3803/
DIN 68805. Διαζηηθφ βεξλίθη κε εμαηξεηηθά πςειφ ημψδεο. Αβιαβέο πιηθφ θαηά ONORM S 155-DIN
53160 EN 71/3.

Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ ΕΝ 1176-1-2.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 800,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
4. Τςουλικρα νθπίων με πατάρι

ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ
ΜΖΚΟ
ΠΛΑΣΟ
ΤΦΟ

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ
ΟΡΓΑΝΟΤ
2700 mm
1800 mm
2000 mm

Διάρηζην κήθνο
Διάρηζην πιάηνο
Ύςνο πηψζεο

6200mm
4100mm
1050 mm

Θ ςκάλα κα αποτελείται από δφο ξφλινα πλαϊνά καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ
αντοχισ διαςτάςεων 1350Χ165mm και πάχουσ 43mm, τζςςερα ξφλινα ςκαλοπάτια
καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 750Χ150mm και πάχουσ 40mm.
Δφο ξφλινεσ χειρολαβζσ αποτελοφμενεσ από 2 οριηόντιουσ δοκοφσ θ κάκε μία (1 κουπαςτι
& 1 προςτατευτικι μπάρα) και 2 κάκετεσ κολϊνεσ. Οι κουπαςτζσ και οι μπάρεσ κα είναι
διαςτάςεων 1400Χ95Χ43mm ενϊ οι κολϊνεσ 735Χ95X43mm, καταςκευαςμζνα όλα από
ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ. Τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ των ςκαλοπατιϊν κα
καλφπτονται με πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 9mm διαςτάςεων 1160Χ760mm. Επίςθσ κα
υπάρχουν δυο χαλυβδοελάςματα St-37, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, διατομισ 650Χ60Χ5mm
για τθν αγκφρωςθ τθσ ςτο ζδαφοσ.
Το πατάρι κα καταςκευάηεται από πλακάη καλάςςθσ διαςτάςεων 1000Χ1000mm πάχουσ
21mm. Θ όλθ καταςκευι κα ςτθρίηεται ςε τζςςερεισ (4) ξφλινεσ κολϊνεσ διαςτάςεων
95Χ95Χ2000mm . Οι δφο πλαϊνζσ πλευρζσ του παταριοφ κα προςτατεφονται με φράγματα
(κάγκελο) που καταςκευάηονται από πλακάη καλάςςθσ διαςτάςεων 810Χ810 και πάχοσ
12mm.
Θ τςουλικρα κα ζχει φψοσ 1050mm, πλάτοσ 540mm και ςυνολικό μικοσ ολίςκθςθσ
1800mm και κα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πλαϊνι από τθν ςκάλα πλευρά του παταριοφ και θ
πρόςβαςθ ςτθν είςοδό τθσ κα γίνεται από μία μπάρα κρατιματοσ διατομισ Φ33. Στθν αρχι
τθσ ηϊνθσ ειςόδου κα βρίςκονται τοποκετθμζνα δφο προςτατευτικά καταςκευαςμζνα από
πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 21mm τα οποία προςφζρουν πλευρικι προςταςία.
Θ ηϊνθ ολίςκθςθσ τθσ τςουλικρασ αποτελείται από 2 πλευρικά προςτατευτικά
τοποκετθμζνα ςε όλο το μικοσ ολίςκθςθσ, καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ
27mm, εγκάρςια ςτα οποία τοποκετείται
ανοξείδωτθ (INOX) λαμαρίνα διαςτάςεων
2000Χ500Χ1,2mm. Για τθν ςτιριξθ τθσ λαμαρίνασ και για μεγαλφτερθ αντοχι ςε δυναμικζσ
καταπονιςεισ, τοποκετοφνται κάτω από αυτι, λωρίδεσ πλακάη καλαςςισ πάχουσ 15mm και
ενιςχφςεισ από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ. Φ26Χ2mm . Στθν αρχι τθσ ηϊνθ εξόδου τθσ
τςουλικρασ τοποκετείται μία βάςθ αντιςτιριξθσ φψουσ 700mm καταςκευαςμζνθ από
χαλυβδοςωλινα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, θ οποία χρθςιμοποιείται και για τθν αγκφρωςθ
τθσ τςουλικρασ ςτο ζδαφοσ.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ(πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε
να αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να
βλάψουν μακροχρόνια τθν ξυλεία. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ
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χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm , και ςτο επάνω μζροσ υπάρχει
ςυγκολλθμζνθ πλακά μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm οι οποία ζχει 4 οπζσ
Φ12. Θ όλθ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμό για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν
υγραςία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ γίνεται ςτο κάτω μζροσ του
ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά ςτριφϊνια Μ10x100.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ κα ζχουν μελετθκεί ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψουσ
αςφαλείασ από το ζδαφοσ, για να αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ
ξφλινεσ επιφάνειεσ.
Θα χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ (εγκάρςια ςτρϊματα
αντίκετθσ φοράσ) ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052
που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςε
φορτίςεισ) του DIN 52, του DIN 68 140 κλπ.
Θ ςυγκόλλθςθ του ξφλου κα είναι με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό
ιςοκυάνιο με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4.
Αντοχι ςε υγραςία DIN 68 705 AW.
Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91>7N/mm2.
Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186.
Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185.
Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187.
Τα πλακάη καλάςςθσ κα είναι εμποτιςμζνα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου, με
ανκεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλθσ αντοχισ, αντιολιςκθτικό και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ με ειδικι ςφνκεςθ από διάφορεσ ςτρϊςεισ πεπιεςμζνθσ μοριοςανίδασ
HPL.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ) κα είναι από
μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν
εξαρτθμάτων κα είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχκοφν τα φορτία για τα οποία ζχουν
μελετθκεί. Θα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ.
Τα πλαςτικά εξαρτιματα που κα είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό ακίνδυνο για
τα παιδιά, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ανακυκλϊςιμο. Θα χρθςιμοποιοφνται
για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ.
Ελαςτικό βερνίκι με εξαιρετικά υψθλό ιξϊδεσ που κα προςφζρει αδιάβροχθ προςταςία από
τθν θλιακι ακτινοβολία αβλαβζσ υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3.
Συντθρθμζνο με ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν
προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι καμπϊματα. Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/
DIN 68805.
Το όργανο κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλο υλικό βαφισ εξωτερικϊν ξφλινων και
μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτο νερό , ιλιο και ςτισ απότομεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ . Αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503.
Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ ΕΝ 1176-1-3.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 2.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
5. Τραμπάλα ξφλινθ
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 2500 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 4500Χ2500mm
(11,2m2)
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Ρλάτοσ 500 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm

Φψοσ 600 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,6

Το όργανο κα αποτελείται από μία (1) δοκό ταλάντωςθσ με κακίςματα, χειρολαβζσ και
αποςβεςτιρεσ, μία (1) βάςθ ταλάντωςθσ.
Θ δοκόσ ταλάντωςθσ καταςκευάηεται από μία ξφλινθ επικολλθτι δοκό 100Χ100mm ςτισ
άκρεσ τθσ οποίασ τοποκετοφνται τα κακίςματα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με
αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά. Κάτω από τα κακίςματα εφαρμόηεται ελαςτικό
υλικό πάχουσ 20mm με θμικυκλικι μορφι για τθν απόςβεςθ τθσ ταλάντωςθσ. Μπροςτά
από κάκε κάκιςμα τοποκετείται ζνα ηεφγοσ χειρολαβϊν από πολυπροπυλζνιο
προςαρμοςμζνεσ εργοςταςιακά ςε επιφάνεια από κόντρα πλακζ. Θ βάςθ ταλάντωςθσ
αποτελείται από 2 ξφλινεσ επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm οι οποίεσ
ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα μεταλλικό τελάρο για τθν ςτιριξθ του οργάνου. Θ μεταλλικι
βάςθ ςτο άνω μζροσ τθσ ζχει το κουηινζτο περιςτροφισ φτιαγμζνο από ςιδθροςωλινα, που
εςωτερικά φζρει πολυαμίδια για τθν ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ κίνθςθ του πείρου τθσ
τραμπάλασ. Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το
πρότυπο ΕΝ 1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν
τοποκζτθςθ και ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του
ελεφκερου χϊρου που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ
και οδθγίεσ ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
o Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
o Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,
o Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
o Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 350,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
6. Τςουλικρα με πατάρι

ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ
ΠΛΑΣΟ
ΜΖΚΟ
ΤΦΟ

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ
1943
mm
2917
mm
3330
mm

Διάρηζην πιάηνο
Διάρηζην κήθνο
Διάρηζην χςνο

4412
mm
6237
mm
3500
mm

Το πατάρι κα καταςκευάηεται από πλακάη καλάςςθσ διαςτάςεων 1000Χ1000mm πάχουσ
21mm. Θ όλθ καταςκευι ςτθρίηεται ςε τζςςερεισ (4) ξφλινεσ κολϊνεσ διαςτάςεων
95Χ95Χ2600mm . Οι πλαϊνζσ πλευρζσ του παταριοφ προςτατεφονται με ξφλινα φράγματα
(κάγκελο) που καταςκευάηεται από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διατομισ 70Χ40mm οι
κουπαςτζσ και 100Χ20mm τα γεμίςματα. Θ ςκεπι του παταριοφ είναι τετράριχτθ και
καταςκευάηεται από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διατομισ 100Χ25 mm. Κάκε τμιμα τθσ ςκεπισ
ενϊνεται με τα υπόλοιπα με τζςςερισ (4) ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων 125Χ33. Θ ςκεπι
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ςτθρίηεται ςτισ 4 κολϊνεσ με ςιδερογωνιζσ 50Χ50Χ4 mm.‘Ζχει κλίςθ 30ο θ οποία βοθκάει
ςτθν καλφτερθ απορροι των όμβριων υδάτων ενϊ παράλλθλα προςφζρει προςταςία από
τον ιλιο και τθν βροχι.
Θ ςκάλα κα αποτελείται από: Δφο (2) ξφλινα πλαϊνά καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ
αντοχισ διαςτάςεων 1350Χ165mm και πάχουσ 43mm. Τζςςερα (4) ξφλινα ςκαλοπάτια
καταςκευαςμζνα από ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 750Χ150mm και πάχουσ 40mm.
Δφο ξφλινεσ χειρολαβζσ αποτελοφμενεσ από 2 οριηόντιουσ δοκοφσ θ κάκε μία (1 κουπαςτι
& 1 προςτατευτικι μπάρα) και 2 κάκετεσ κολϊνεσ. Οι κουπαςτζσ και οι μπάρεσ κα είναι
διαςτάςεων 1400Χ95Χ43mm ενϊ οι κολϊνεσ 735Χ95X43mm, καταςκευαςμζνα όλα από
ξυλεία μεγάλθσ αντοχισ. Τα κενά που δθμιουργοφνται μεταξφ των ςκαλοπατιϊν
καλφπτονται με πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 9mm διαςτάςεων 1160Χ760mm. Υπάρχουν δφο
(2) χαλυβδοελάςματα St-37, γαλβανιςμζνα εν κερμϊ, διατομισ 650Χ60Χ5mm για τθν
αγκφρωςθ τθσ ςτο ζδαφοσ.
Θ τςουλικρα κα ζχει φψοσ 1050mm, πλάτοσ 540mm και ςυνολικό μικοσ ολίςκθςθσ
1800mm. Θα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν πλαϊνι από τθν ςκάλα πλευρά του παταριοφ και θ
πρόςβαςθ ςτθν είςοδό τθσ γίνεται από μία μπάρα κρατιματοσ διατομισ Φ33. Στθν αρχι τθσ
ηϊνθσ ειςόδου βρίςκονται τοποκετθμζνα δφο προςτατευτικά καταςκευαςμζνα από πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ 21mm τα οποία προςφζρουν πλευρικι προςταςία. Θ ηϊνθ ολίςκθςθσ τθσ
τςουλικρασ αποτελείται από 2 πλευρικά προςτατευτικά τοποκετθμζνα ςε όλο το μικοσ
ολίςκθςθσ, καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 27mm, εγκάρςια ςτα οποία
τοποκετείται ανοξείδωτθ (INOX) λαμαρίνα διαςτάςεων 2000Χ500Χ1,2mm.
Για τθν ςτιριξθ τθσ λαμαρίνασ και για μεγαλφτερθ αντοχι ςε δυναμικζσ καταπονιςεισ,
τοποκετοφνται κάτω από αυτι, λωρίδεσ πλακάη καλαςςισ πάχουσ 15mm και ενιςχφςεισ
από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ. Φ26Χ2mm . Στθν αρχι τθσ ηϊνθ εξόδου τθσ
τςουλικρασ τοποκετείται μία βάςθ αντιςτιριξθσ φψουσ 700mm καταςκευαςμζνθ από
χαλυβδοςωλινα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, θ οποία χρθςιμοποιείται και για τθν αγκφρωςθ
τθσ τςουλικρασ ςτο ζδαφοσ.
Οι βάςεισ πάκτωςθσ τοποκετοφνται ςτο κάτω μζροσ(πζλμα) του κάκε ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε
να αποφεφγεται θ κατακράτθςθ υγρϊν ανάμεςα ςτο ξφλο και ςτο μζταλλο που μπορεί να
βλάψουν μακροχρόνια τθν ξυλεία. Θα είναι καταςκευαςμζνεσ από 2 γωνίεσ μαλακοφ
χάλυβα St-37 διατομισ L=40X4mm, φψουσ 480mm , και ςτο επάνω μζροσ υπάρχει
ςυγκολλθμζνθ πλακά μαλακοφ χάλυβα St-37 διαςτάςεων 80Χ5mm οι οποία ζχει 4 οπζσ
Φ12. Θ όλθ καταςκευι είναι γαλβανιςμζνθ εν κερμό για αντοχι ςτθν διάβρωςθ από τθν
υγραςία και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ςτερζωςθ τθσ κάκε βάςθσ γίνεται ςτο κάτω μζροσ του
ορκοςτάτθ με 4 μεταλλικά ςτριφϊνια Μ10x100. Οι βάςεισ πάκτωςθσ κα ζχουν μελετθκεί
ζτςι ϊςτε να φζρουν το εκάςτοτε όργανο ςε φψουσ αςφαλείασ από το ζδαφοσ, για να
αποφεφγεται θ επαφι του φυςικοφ εδάφουσ με τισ ξφλινεσ επιφάνειεσ.
Θα χρθςιμοποιείται ςφνκετθ τρικολλθτι ξυλεία ειδικισ επεξεργαςίασ (εγκάρςια ςτρϊματα
αντίκετθσ φοράσ) ξυλεία πεφκθ Αρκτικοφ κφκλου υλοτομθμζνθ ςφμφωνα με το DIN 1052
που ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ καταλλθλότθτασ του DIN 4074 (Ξυλεία με μεγάλθ αντοχι ςε
φορτίςεισ) του DIN 52, του DIN 68 140 κλπ.
Θ ςυγκόλλθςθ του ξφλου κα είναι με κόλλεσ PVA (οξικό πολυβινφλιο) και καταλφτθ βαςικό
ιςοκυάνιο με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
Αντοχι δεςμϊν κόλλασ DIN EN 204-D4.
Αντοχι ςε υγραςία DIN 68 705 AW.
Αντοχι ςε κερμότθτα WATT 91>7N/mm2.
Αντοχι κάμψθσ κατά DIN 52 186.
Αντοχι κλίψθσ κατά DIN 52 185.
Αντοχι διάτμθςθσ κατά DIN 52 187.
Τα πλακάη καλάςςθσ κα είναι εμποτιςμζνα ςε ειδικζσ κόλλεσ και ρινίςματα ςιδιρου, με
ανκεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλθσ αντοχισ, αντιολιςκθτικό και δοκιμαςμζνο ςε αντίξοεσ
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καιρικζσ ςυνκικεσ με ειδικι ςφνκεςθ από διάφορεσ ςτρϊςεισ πεπιεςμζνθσ μοριοςανίδασ
HPL.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ) κα είναι από
μαλακό χάλυβα St-37 γαλβανιςμζνο. Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ μεταλλικϊν
εξαρτθμάτων κα είναι απόλυτα επαρκισ για να δεχκοφν τα φορτία για τα οποία ζχουν
μελετθκεί. Θα ζχουν μεγάλθ αντοχι ςτθν διάβρωςθ και ςτισ μεγάλεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ.
Τα πλαςτικά εξαρτιματα που κα είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο υλικό ακίνδυνο για
τα παιδιά, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και ανακυκλϊςιμο. Θα χρθςιμοποιοφνται
για τθν κάλυψθ κοχλιϊν, δοκϊν, ςτισ ενϊςεισ των ςχοινιϊν και ςτουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ.
Ελαςτικό βερνίκι με εξαιρετικά υψθλό ιξϊδεσ που κα προςφζρει αδιάβροχθ προςταςία από
τθν θλιακι ακτινοβολία αβλαβζσ υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3.
Συντθρθμζνο με ιςχυρό μυκθτοκτόνο ςυντιρθςθσ ξφλων βακζωσ εμβαπτιςμοφ για τθν
προςταςία από μφκθτεσ ςαράκι καμπϊματα. Άοςμο αςφαλζσ υλικό κατά ONORM B 3803/
DIN 68805.
Το όργανο κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλο υλικό βαφισ εξωτερικϊν ξφλινων και
μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτο νερό , ιλιο και ςτισ απότομεσ αλλαγζσ
κερμοκραςίασ . Αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503.
Το όργανο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ ΕΝ 1176-1-3.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 3.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
7. Ζωάκι ελατιριο

ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ
ΠΛΑΣΟ
ΜΖΚΟ
ΤΦΟ

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ
230
mm
900
mm
850
mm

Διάρηζην πιάηνο
Διάρηζην κήθνο
Διάρηζην χςνο

2300
mm
2900
mm
2600
mm

Το κυρίωσ όργανο κα αποτελείται από ειδικά τεμάχια καταςκευαςμζνα από πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ περίπου 21mm τα οποία ςυναρμολογοφμενα μεταξφ τουσ μασ δίνουν
τθν τελικι μορφι του οργάνου. Οι ςυνδζςεισ των επιμζρουσ τεμαχίων κα γίνονται με
κοχλίεσ ροδζλεσ και περικόχλια Μ10 ι Μ8. Φζρει ςτον κορμό του χειρολαβζσ και
ςτθρίγματα ποδιϊν για μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν διάρκεια χριςθσ του οργάνου. Οι
χειρολαβζσ και τα ςτθρίγματα των ποδιϊν, διαμζτρου περίπου Φ32,5 mm από
πολυπροπυλζνιο με ςφαίρα Φ45 ςτθν κορυφι κατά ΕΝ 1176-6 κα αποτελείται από υλικό
ακίνδυνο για τα παιδιά και κα ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και κα είναι
ανακυκλϊςιμο. Στο κάτω ςθμείο του προςαρμόηεται το ελατιριο με τθν μεταλλικι βάςθ
πάκτωςθσ.
Το ελατιριο κα είναι κατθγορίασ ελατθρίων πιζςεωσ με ςπείρεσ, διατομισ Φ20 και
ςυνολικϊν διαςτάςεων 170Χ360 με 5 ςπείρεσ. Θα εναι δοκιμαςμζνο ςε μεγάλεσ
καταπονιςεισ και ζχει μελετθκεί με τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβιςμό των άκρων του
παιδιοφ. Θα ςυνδζεται με το κυρίωσ όργανο με βάςθ ςυγκράτθςθσ με φλάντηα γαλβανιηζ
χάλυβα Φ175Χ5mm ςτθν οποία κολλιοφνται 2 γαλβανιηζ λάμεσ 35 Χ 7 Χ 5mm και
ςυγκρατείται με 2 ηιγκιά Μ12 μαηί με ροδζλεσ Φ12 & περικόχλια αςφαλείασ Μ12.
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Θ βάςθ πάκτωςθσ κα τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ του ελατθρίου και αποτελείται από
γαλβανιηζ φλάντηα χάλυβα Φ240Χ4mm θ οποία ςυγκρατείται με 3 ηιγκιά Μ12 μαηί με
ροδζλεσ Φ12 & περικόχλια αςφαλείασ Μ12 και από 4 γαλβανιηζ μεταλλικζσ λάμεσ 40x5mm
οι οποίεσ ςυνδεόμενεσ μεταξφ τουσ, δθμιουργοφν ζνα δικτφωμα το οποίο εγκιβωτίηεται
ολόκλθρο ςτο ζδαφοσ, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ αγκφρωςθ του οργάνου.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (πλακάη, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία,
βαφζσ) κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τα πλαςτικά μζρθ ανακυκλϊςιμα.
Ιδανικό υλικό βαφισ των εξωτερικϊν ξφλινων και μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι
αντοχι ςτο νερό, ιλιο και τισ απότομεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ (Αςφαλζσ υλικό κατά
ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503).
Το ςυγκεκριμζνο όργανο κα ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176/1&6
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 480,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
8. Τετρακζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων – παίδων
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 6700 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200Χ6700mm
(48,2m2)

Ρλάτοσ 1600 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm

Φψοσ 2300 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,2
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Δφο (2) ξφλινεσ οριηόντιεσ δοκοφσ,


Ζξι (6) ξφλινα υποςτυλϊματα,



Δφο (2) κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ,



Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ.

Οι οριηόντιεσ δοκοί τθσ κοφνιασ κα καταςκευάηονται από ξφλινθ επικολλθτι δοκό
διαςτάςεων 115Χ115mm. Στθρίηονται ςε ζξι κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε
άκρο και ζνα ηεφγοσ ςτο μζςο, από επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm. Στο κάτω
μζροσ τθσ κάκε δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ βιδϊνονται οχτϊ κουηινζτα από
γαλβανιςμζνο χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα
κακίςματα παίδων ζχουν διαςτάςεισ 440Χ180Χ40mm περίπου και είναι καταςκευαςμζνα
από καουτςοφκ με εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Τα κακίςματα νθπίων ζχουν
διαςτάςεισ 440Χ330Χ250mm περίπου και ζχουν τθν μορφι «λίκνου» όπου το παιδί
φωλιάηει ςτθ κζςθ και προςτατεφεται περιμετρικά. Αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ
χριςθ ηεφγουσ γαλβανιςμζνων αλυςίδων.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τα πλαςτικά μζρθ ανακυκλϊςιμα.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
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που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
o Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
o Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,
o Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
o Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 1.200,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
9. Μφλοσ αυτοκινοφμενοσ
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 1600 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 5600Χ5600mm
(24,6m2)

Ρλάτοσ 1600 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 550 mm

Φψοσ 800 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,5
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Μία (1) βάςθ ςτιριξθσ,


Ζναν (1) αυτοκινοφμενο μφλο με κακίςματα,



Ζναν (1) άξονα περιςτροφισ,



Ζνα (1) τιμόνι κίνθςθσ.

Θ βάςθ ςτιριξθσ του μφλου κα είναι καταςκευαςμζνθ από ςιδθροςωλινα Φ33mm περίπου
ςε ςυνδυαςμό με ςιδθροδοκοφσ τφπου L 30Χ30mm. Ράνω ςτθ βάςθ τοποκετείται το
πάτωμα από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ μία πλευρά.
Ρεριμετρικά του πατϊματοσ και ςε φψοσ περίπου 680mm κα υπάρχει κάγκελο από
ςιδθροςωλινα Φ26mm περίπου το οποίο κα φζρει και τισ βάςεισ τοποκζτθςθσ του
κακίςματοσ. Το κάκιςμα κα είναι φτιαγμζνο από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικι
επιφάνεια ςτθ μία πλευρά και κα αφινει δφο ανοίγματα για τθν είςοδο ςτον μφλο. Στο
κζντρο του πατϊματοσ κα βρίςκεται ο άξονασ περιςτροφισ από μαςίφ χαλφβδινο ςωλινα
Φ45mm, καλυμμζνοσ με ςιδθροςωλινα Φ114mm. Ο άξονασ μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ
ζνςφαιρων τριβζων (ρουλεμάν), κα μεταδίδει κίνθςθ ςτον μφλο. Στο πάνω μζροσ του άξονα
περιςτροφισ κα τοποκετείται το τιμόνι κίνθςθσ, από ςιδθροςωλινα Φ26mm περίπου και
επζνδυςθ με κόντρα πλακζ καλάςςθσ.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (πλακάη, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία,
βαφζσ) κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τα πλαςτικά μζρθ ανακυκλϊςιμα.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
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o Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
o Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,
o Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
o Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 750,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
10. Οκτάγωνθ Αναρρίχθςθ
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 2300 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 5800Χ5800mm
(31,5m2)

Ρλάτοσ 2250 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 2000 mm

Φψοσ 2200 mm

Θλικιακι ομάδα 3+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Οχτϊ (8) κάκετεσ δοκοφσ,


Μία (1) κλιμακωτι αναρρίχθςθ,



Μία (1) κλιμακωτι αναρρίχθςθ με ςχοινιά,



Μία (1) ανεμόςκαλα,



Ζνα (1) ςχοινί καταδρομζα,



Ζνα (1) οριηόντιο πλζγμα ςχοινιϊν.

Το όργανο κα ζχει καταςκευαςτεί από οχτϊ επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm
περίπου, τοποκετθμζνεσ ςε διάταξθ οκταγϊνου, οι οποίεσ κα δζνονται μεταξφ τουσ ςτο
πάνω
μζροσ με κοιλοδοκοφσ 60Χ40mm περίπου. Στισ πλευρζσ του οκταγϊνου εφαρμόηονται
τζςςερισ δραςτθριότθτεσ που εναλλάςςονται με τζςςερισ κενζσ πλευρζσ. Στο πάνω μζροσ
των δοκϊν και εςωτερικά του οκταγϊνου τοποκετείται κα πλζγμα ςχοινιϊν Φ16mm
επικαλυμμζνων με πολυπροπυλζνιο. Το ζνα άνοιγμα κα φζρει μία κλιμακωτι αναρρίχθςθ
από πζντε ςιδθροςωλινεσ Φ26mm περίπου. Το δεφτερο άνοιγμα κα φζρει κλιμακωτι
αναρρίχθςθ από πζντε ςχοινιά Φ16mm. Στο τρίτο κα τοποκετείται μία ανεμόςκαλα από
ςχοινιά Φ16mm ςε ςυνδυαςμό με πζντε ςιδθροςωλινεσ Φ26mm που κα λειτουργοφν ωσ
πατιματα. Το τζταρτο άνοιγμα κα ζχει ζνα ςχοινί καταδρομζα με ειδικά ςτθρίγματα για τθ
διευκόλυνςθ τθσ αναρρίχθςθσ.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
o Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
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o Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,
o Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
o Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 2.100,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
11. Σφνκετο όργανο 2
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 3400 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 6400Χ6800mm (34,00
m2)

Ρλάτοσ 3350 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1300 mm

Φψοσ 3200 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,3


Το ςφνκετο όργανο κα αποτελείται από :



Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα με δίριχτθ ςκεπι,



Μία (1) τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι,



Ζνα (1) πλαςτικό τοφνελ,



Μία (1) κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα,



Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,

Θ τετράγωνθ πλατφόρμα με δίριχτθ ςκεπι κα αποτελείται από:
 Τζςςερισ (4) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mm περίπου,


Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ
διατομισ 100Χ100mm και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο,



Ζνα (1) ςκζπαςτρο δίριχτο καταςκευαςμζνο από κόντρα πλακζ καλάςςθσ.

Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία από
πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων 95Χ35mm.
Θ τετράγωνθ πλατφόρμα χωρίσ ςκεπι κα αποτελείται από:
 Τζςςερισ (4) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mm,


Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα τετράγωνο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ
διατομισ 100Χ100mm και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό δάπεδο.

Θ μία κολϊνα τθσ πλατφόρμασ κα είναι υπερυψωμζνθ και κα φζρει διακοςμθτικό από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Στισ ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ προςαρμόηονται φράγματα
για τθν προςταςία από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ
διαςτάςεων 95Χ35mm.
Το πλαςτικό τοφνελ κα αποτελείται από ζναν ςωλινα διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ ο
οποίοσ προςαρμόηεται ςε ελεφκερεσ πλευρζσ πλατφόρμασ με τθ χριςθ φραγμάτων από
κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Θα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ πυκνότθτασ κα
πολυαικυλζνιο και είναι κυματοειδισ εξωτερικά και λείοσ εςωτερικά.
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Θ Κυματιςτι πλαςτικι τςουλικρα κα είναι ευκεία με μεταβολζσ κλίςθσ κατά μικοσ τθσ
ηϊνθσ
ολίςκθςθσ. Θα είναι μονοκόμματθ χωρίσ αιχμθρζσ άκρεσ. Θα αποτελείται από χαμθλισ
πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο με προςκικθ υλικϊν που κα παρζχουν προςταςία από τθν
υπεριϊδθ ακτινοβολία και τον ςτατικό θλεκτριςμό. Στθ ηϊνθ ειςόδου του χριςτθ κα
διακζτει
πλευρικι προςταςία από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με μορφι ηϊων και προςτατευτικι
εγκάρςια μπάρα από ςιδθροςωλινα Φ26.
Θ ςκάλα ανάβαςθσ κα αποτελείται από :
 Δφο (2) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mm,


Δφο (2) πλαϊνοφσ βακμιδοφόρουσ από ξυλοδοκοφσ διατομισ 140Χ45mm με
ενίςχυςθ από ςιδθροδοκό 20Χ30mm,



Τζςςερα (4) ςκαλοπάτια από ξυλοδοκοφσ διατομισ 140Χ45mm,



Δφο (2) κουπαςτζσ από ξυλοδοκό διατομισ 100Χ50mm.

Θ ςκάλα προςαρμόηεται ςε μία από τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τθσ πλατφόρμασ. Τα ςκαλοπάτια
κα ζχουν ίςεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και κα είναι ςτακεροποιθμζνα οριηόντια.
Στο πίςω μζροσ των ςκαλοπατιϊν κα τοποκετείται προςτατευτικι επιφάνεια για τθν
αποφυγι παγιδεφςεων. Θ κουπαςτι κα λειτουργεί και ωσ προςτατευτικι μπάρα για τθν
αποφυγι πτϊςεων.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
o Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
o Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,
o Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
o Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 3.850,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
12. Κουηινζτο κοφνιασ
Κουηινζτο κοφνιασ με κατάλλθλο μικοσ τοποκζτθςθσ. Αποτελείται από ειδικι διάταξθ από
ζνα γαλβανιςμζνο τεμάχιο, που ςτερεϊνεται ςτθν οριηόντια δοκό με παξιμάδι αςφαλείασ
και από ζνα δεφτερο τεμάχιο που ςτερεϊνεται ςτθ βάςθ με πείρο και φζρει εςωτερικά
ρουλεμάν. Στθν άκρθ του τεμαχίου υπάρχει το ςθμείο απ' όπου ξεκινοφν αλυςίδεσ (DIN766)
γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ που καταλιγουν ςτο κάκιςμα. Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των
μεταλλικϊν ςτοιχείων είναι επαρκείσ για να παραλάβουν (με κατάλλθλο ςυντελεςτι
αςφαλείασ) τα φορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί ϊςτε να αντζχουν ςτθ διάβρωςθ και ςε
αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ρεριλαμβάνεται θ εργαςία και όλα τα εξαρτιματα τοποκζτθςθσ.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 20,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
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13. Κάκιςμα κοφνιασ παίδων
Ρρομικεια-τοποκζτθςθ κακιςμάτων παίδων τα οποία κα πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ
αςφαλείασ κατά EN 1176, καταςκευαςμζνα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται
πλιρωσ από καουτςοφκ. Θ ανάρτθςι τουσ από τουσ μθχανιςμοφσ ςυγκράτθςθσ γίνεται με
αλυςίδα γαλβανιςμζνθ εν κερμό κατάλλθλθσ διατομισ θ οποία προςαρμόηεται ςτο
κάκιςμα με μεταλλικοφσ διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ (κρίκουσ) καταςκευαςμζνουσ από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Τιμι ανά ΤΕΜ (ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ μεταφοράσ και πλιρουσ
τοποκζτθςθσ).
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 95,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
14. Κάκιςμα κοφνιασ νθπίων
Ρρομικεια-τοποκζτθςθ κακιςμάτων νθπίων τα οποία κα πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ
αςφαλείασ κατά EN 1176,καταςκευαςμζνα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλιρωσ
από καουτςοφκ και φζρουν πλαςτικό κλωβό περιμετρικά για τθν αποφυγι πτϊςεων. Θ
ανάρτθςι τουσ από τουσ μθχανιςμοφσ ςυγκράτθςθσ γίνεται με αλυςίδα γαλβανιςμζνθ εν
κερμό κατάλλθλθσ διατομισ θ οποία προςαρμόηεται ςτο κάκιςμα με μεταλλικοφσ
διαμορφωμζνουσ ςυνδζςμουσ (κρίκουσ) καταςκευαςμζνουσ από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τιμι ανά ΤΕΜ (ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ μεταφοράσ και πλιρουσ
τοποκζτθςθσ)
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 120,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
15. Δικζςια ξφλινθ κοφνια παίδων
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 3700 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200Χ3700mm (26,40
m2)

Ρλάτοσ 1600 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm

Φψοσ 2300 mm

Θλικιακι ομάδα 3+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,2
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό,


Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα,



Δφο (2) κακίςματα παίδων με αλυςίδεσ.

Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευάηεται από ξφλινθ επικολλθτι δοκό διαςτάςεων
115Χ115mm περίπου. Στθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε
πλευρά, από επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm περίπου. Στο κάτω μζροσ τθσ
δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ βιδϊνονται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο χάλυβα,
ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα κα ζχουν διαςτάςεισ
440Χ180Χ40mm περίπου και κα είναι καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με εςωτερικι
ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Θα αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ ηεφγουσ
γαλβανιςμζνων αλυςίδων.

33

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
 Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :


Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,



Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.



Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 800,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
16. Δικζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 3700 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 7200Χ3700mm (26,40
m2)

Ρλάτοσ 1600 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1200 mm

Φψοσ 2300 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,2
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ οριηόντια δοκό,


Τζςςερα (4) ξφλινα υποςτυλϊματα,



Δφο (2) κακίςματα νθπίων με αλυςίδεσ.

Θ οριηόντια δοκόσ τθσ κοφνιασ κα καταςκευάηεται από ξφλινθ επικολλθτι δοκό διαςτάςεων
115Χ115mm περίπου. Στθρίηεται ςε τζςςερα κεκλιμζνα υποςτυλϊματα, ζνα ηεφγοσ ςε κάκε
πλευρά, από επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων 100Χ100mm περίπου. Στο κάτω μζροσ τθσ
δοκοφ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ κα βιδϊνονται τζςςερα κουηινζτα από γαλβανιςμζνο
χάλυβα, ειδικά ςχεδιαςμζνα για τθν ανάρτθςθ των κακιςμάτων. Τα κακίςματα κα ζχουν
διαςτάςεισ 440Χ330Χ250mm περίπου και κα είναι καταςκευαςμζνα από καουτςοφκ με
εςωτερικι ενίςχυςθ από αλουμίνιο. Θα ζχουν τθν μορφι «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάηει
ςτθ κζςθ και προςτατεφεται περιμετρικά. Θα αναρτϊνται από τα κουηινζτα με τθ χριςθ
ηεφγουσ γαλβανιςμζνων αλυςίδων.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
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Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
 Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,


Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.



Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 850,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
17. Μεταλλικι τςουλικρα 2μ.
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 2350 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 5850Χ3750mm (18,60
m2)

Ρλάτοσ 750 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm

Φψοσ 1900 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,3
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,


Μία (1) μεταλλικι πλατφόρμα,



Μία (1) μεταλλικι τςουλικρα.

Θ ςκάλα ανάβαςθσ κα καταςκευάηεται από τζςςερισ ςιδθροδοκοφσ 60Χ60mm περίπου που
κα ενϊνονται ανά δφο ςε ςχιμα «Λ». Ανάμεςα ςτισ ςιδθροδοκοφσ κα ςυγκολλοφνται τα
ςκαλοπάτια από ςιδθροςωλινα Φ26mm περίπου και ςτθν εξωτερικι πλευρά οι χειρολαβζσ
από ςιδθροςωλινα ίδιασ διατομισ. Θ πλατφόρμα κα καταςκευάηεται από αντιολιςκθτικι
λαμαρίνα και κα ςυγκρατείται ανάμεςα ςτισ ςιδθροδοκοφσ. Στθν πλευρά απζναντι από τθ
ςκάλα κα προςαρμόηεται θ τςουλικρα, θ οποία κα καταςκευάηεται από ανοξείδωτθ
λαμαρίνα με προςτατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ πάχουσ περίπου 21mm.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
 Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,
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Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.



Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 620,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
18. Πργανο παιχνιδιοφ για ΑΜΕΑ
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 1200 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 3200Χ2120mm (6,80
m2)

Ρλάτοσ 125 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ - mm

Φψοσ 1500 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1
Το όργανο κα αποτελείται από :
 Δφο (2) δοκοφσ ςτιριξθσ,


Ζνα (1) πάνελ δραςτθριοτιτων.

Το όργανο κα καταςκευάηεται από δφο ξφλινεσ επικολλθτζσ δοκοφσ διαςτάςεων
100Χ100mm περίπου πάνω ςτισ οποίεσ κα ςτακεροποιείται το πάνελ δραςτθριοτιτων. Το
πάνελ κα
καταςκευάηεται από κόντρα πλακζ και κα φζρει διαμπερείσ εγκοπζσ που κα ςχθματίηουν
διαδρομζσ με διακλαδϊςεισ. Εντόσ των εγκοπϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςχιματα,
διαφορετικά μεταξφ τουσ με δυνατότθτα μετακίνθςθσ κατά μικοσ των εγκοπϊν. Σε
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ είναι χαραγμζνεσ οι μορφζσ των τριϊν ςχθμάτων.
Το όργανο κα ζχει ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ «Σχεδιάηοντασ για όλουσ»
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ του ΥΡΕΚΑ.
Πλα τα υλικά καταςκευισ κα είναι ακίνδυνα, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
 Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,


Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.



Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 800,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
19. Τςουλικρα νθπίων
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Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 2700 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 6200Χ4550mm (23,20
m2)

Ρλάτοσ 1550 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 1000 mm

Φψοσ 1900 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1,3

Το όργανο κα αποτελείται από :
 Μία (1) ξφλινθ πλατφόρμα (δάπεδο),


Μία (1) ςκάλα ανάβαςθσ,



Μία (1) ίςια πλαςτικι τςουλικρα.

Θ πλατφόρμα κα ςτθρίηεται ςε τζςςερισ επικολλθτζσ κολϊνεσ διαςτάςεων 100Χ100mm
περίπου. Θα αποτελείται από ζνα περιμετρικό πλαίςιο από ξυλοδοκοφσ 100Χ60mm ςτο
μζςο του οποίου τοποκετείται κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικι επιφάνεια ςτθ
μία πλευρά. Στθν μία πλευρά τθσ πλατφόρμασ κα προςαρμόηεται θ ςκάλα ανάβαςθσ με
τζςςερα ξφλινα ςκαλοπάτια διαςτάςεων 140Χ45mm περίπου και μία κουπαςτι 100Χ45mm
περίπου. Στθν δίπλα πλευρά τθσ πλατφόρμασ κα τοποκετείται θ ευκεία τςουλικρα, χωρίσ
αλλαγζσ πορείασ ι κλίςθσ ςτο μικοσ τθσ, καταςκευαςμζνθ από χαμθλισ πυκνότθτασ
πολυαικυλζνιο. Θα ζχει δφο πλαϊνά προςτατευτικά από κόντρα πλακζ καλάςςθσ με τθ
μορφι ηϊων και μία οριηόντια μπάρα ειςόδου από ςιδθροςωλινα Φ26mm. Στισ δφο
ελεφκερεσ επιφάνειεσ τθσ πλατφόρμασ κα τοποκετοφνται φράγματα από κόντρα πλακζ
καλάςςθσ ι ξυλοδοκοφσ για τθν προςταςία των χρθςτϊν από πτϊςεισ.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
 Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,


Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.



Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 1.200,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
20. Ξφλινθ τραμπάλα δικζςια ελατθρίου με ηωάκια

ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ ΟΡΓΑΝΟΤ
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ΠΛΑΣΟ

770 mm

Διάρηζην πιάηνο

ΜΖΚΟ

2200 mm

Διάρηζην κήθνο

ΤΦΟ

950 mm

Διάρηζην χςνο

2800
mm
4200
mm
2200
mm

Σν θπξίσο φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ 1 δηαηξνχκελε μχιηλε δνθφ ε νπνία ζα
θαηαζθεπάδεηαη απφ 2 ηεκάρηα δηαηνκήο 115Υ43Υ2200mm πεξίπνπ ην θάζε έλα.
Ανάμεςα και επάνω από αυτά τα 2 τεμάχια κα προςαρμόηονται οι 2 φιγοφρεσ ηϊων και τα
κακίςματα αντίςτοιχα. Οι φιγοφρεσ και τα κακίςματα κα είναι καταςκευαςμζνα από
πλακάη καλάςςθσ 15mm και 21mm αντίςτοιχα, τα οποία ςυναρμολογοφμενα μεταξφ τουσ
κα μασ δίνουν τθν τελικι μορφι του οργάνου.
Οι ςυνδζςεισ των επιμζρουσ τεμαχίων κα γίνονται με κοχλίεσ ροδζλεσ και περικόχλια Μ10 ι
Μ8. Το κάκε ηωάκι, κα φζρει ςτον κορμό του χειρολαβζσ και ςτθρίγματα ποδιϊν για
μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν διάρκεια χριςθσ του οργάνου.
Οι χειρολαβζσ και τα ςτθρίγματα των ποδιϊν κα είναι πλαςτικά χεροφλια Φ32,5 mm
περίπου από πολυπροπυλζνιο με ςφαίρα Φ45 ςτθν κορυφι κατά ΕΝ 1176-6. Θα είναι από
υλικό ακίνδυνο για τα παιδιά και κα ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και
ανακυκλϊςιμο.
Ανάμεςα από το κυρίωσ όργανο και τισ μεταλλικζσ βάςεισ πάκτωςθσ, κα τοποκετείται
τραπζηι καταςκευαςμζνο από πλακάη καλάςςθσ 21mm περίπου, ςτο κάτω μζροσ του
οποίου, κα προςαρμόηονται τα ελατιριο με τθν μεταλλικι βάςθ πάκτωςθσ.
Τα ελατιρια κα είναι κατθγορίασ ελατθρίων πιζςεωσ με ςπείρεσ, διατομισ Φ20 και
ςυνολικϊν διαςτάςεων 170Χ360 με 5 ςπείρεσ περίπου. Θα είναι δοκιμαςμζνα ςε μεγάλεσ
καταπονιςεισ και κα ζχουν μελετθκεί με τρόπο που να αποκλείει τον εγκλωβιςμό των
άκρων του παιδιοφ. Θα ςυνδζονται με το κυρίωσ όργανο με βάςθ ςυγκράτθςθσ θ οποία κα
καταςκευάηεται από χάλυβα St-37 διατομισ και κα ςυνδζεται με τθν βάςθ πάκτωςθσ
διαμζςου ειδικοφ ςυνδζςμου διατομισ Φ25Χ5mm με ηιγκιά Μ12 μαηί με ροδζλεσ Φ12 &
περικόχλια αςφαλείασ Μ12.
Θ βάςθ πάκτωςθσ κα τοποκετείται ςτο κάτω μζροσ του ελατθρίου και κα αποτελείται από
γαλβανιηζ φλάντηα χάλυβα Φ240Χ4mm θ οποία κα ςυγκρατείται με 3 ηιγκιά Μ12 μαηί με
ροδζλεσ Φ12 & περικόχλια αςφαλείασ Μ12 και από 4 γαλβανιηζ μεταλλικζσ λάμεσ 40x5mm
οι οποίεσ ςυνδεόμενεσ μεταξφ τουσ,κα δθμιουργοφν ζνα δικτφωμα το οποίο κα
εγκιβωτίηεται ολόκλθρο ςτο ζδαφοσ, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ αγκφρωςθ του οργάνου.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (πλακάη, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία,
βαφζσ) κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τα πλαςτικά μζρθ ανακυκλϊςιμα.
Ιδανικό υλικό βαφισ των εξωτερικϊν ξφλινων και μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι
αντοχι ςτο νερό, ιλιο και τισ απότομεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ (Αςφαλζσ υλικό κατά
ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503).
Το ςυγκεκριμζνο όργανο κα ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176/1&6
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 1.150,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
21. Τςουλικρα 3 μ.

ΓΙΑΣΑΔΙ
ΟΡΓΑΝΟΤ
ΜΖΚΟ

3856

ΔΛΑΥΙΣΟ ΥΩΡΟ
ΟΡΓΑΝΟΤ
Διάρηζην κήθνο

7102
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ΠΛΑΣΟ
ΤΦΟ

mm
1262
mm
2364
mm

Διάρηζην πιάηνο
Διάρηζην χςνο

mm
3522
mm
3500
mm

Το όργανο κα αποτελείται από :
 1 ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΣΟΥΛΘΘΑ 3Μ


1 ΤΣΟΥΛΘΘΑ 3Μ

Θ ςκάλα κα αποτελείται από:
 Δφο (2) μεταλλικοφσ ςτφλουσ, καταςκευαςμζνουσ από χαλυβδοςωλινα St-37
διαςτάςεων Φ42Χ2300Χ2mm περίπου.


Ρζντε (5) μεταλλικά ςωλθνάκια Φ33 mm.



Δφο μεταλλικζσ χειρολαβζσ αποτελοφμενεσ από 1 κουπαςτι & 2 προςτατευτικζσ
μπάρεσ, οι οποίεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ
Φ33Χ2mm περίπου.



Δφο (2) χαλυβδοςωλινεσ St-37, διατομισ Φ42Χ2050Χ2mm περίπου για τθν ςτιριξθ
του παταριοφ και



Ζνα πατάρι καταςκευαςμζνο από λαμαρίνα αντιολιςκθτικι μορφισ ‘’κρικαράκι’’ St37 & διαςτάςεων 620Χ400Χ3mm περίπου.

Θ τςουλικρα κα ζχει φψοσ 1700mm, πλάτοσ 540mm και ςυνολικό μικοσ ολίςκθςθσ
2800mm (περίπου). Θα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν απζναντι από τθν ςκάλα πλευρά του
παταριοφ. Στθν αρχι τθσ ηϊνθσ ειςόδου κα βρίςκονται τοποκετθμζνα δφο προςτατευτικά
καταςκευαςμζνα από πλακάη καλάςςθσ πάχουσ 21mm τα οποία κα προςφζρουν πλευρικι
προςταςία. Θ ηϊνθ ολίςκθςθσ τθσ τςουλικρασ κα αποτελείται από 2 πλευρικά
προςτατευτικά τοποκετθμζνα ςε όλο το μικοσ ολίςκθςθσ, καταςκευαςμζνα από πλακάη
καλάςςθσ πάχουσ 27mm, εγκάρςια ςτα οποία κα τοποκετείται ανοξείδωτθ (INOX) λαμαρίνα
διαςτάςεων 3000Χ500Χ1,2mm περίπου. Για τθν ςτιριξθ τθσ λαμαρίνασ και για μεγαλφτερθ
αντοχι ςε δυναμικζσ καταπονιςεισ, κα τοποκετοφνται κάτω από αυτι, λωρίδεσ πλακάη
καλαςςισ πάχουσ 15mm και ενιςχφςεισ από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ. Φ26Χ2mm .
Στθν αρχι τθσ ηϊνθ εξόδου τθσ τςουλικρασ κα τοποκετείται μία βάςθ αντιςτιριξθσ φψουσ
700mm καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοςωλινα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, θ οποία κα
χρθςιμοποιείται και για τθν αγκφρωςθ τθσ τςουλικρασ ςτο ζδαφοσ.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (πλακάη, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία,
βαφζσ) κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τα πλαςτικά μζρθ ανακυκλϊςιμα.
Ιδανικό υλικό βαφισ των εξωτερικϊν ξφλινων και μεταλλικϊν καταςκευϊν με εξαιρετικι
αντοχι ςτο νερό, ιλιο και τισ απότομεσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ (Αςφαλζσ υλικό κατά
ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503).
Το ςυγκεκριμζνο όργανο κα ςυμμορφϊνεται με τισ διεκνισ προδιαγραφζσ ΕΝ 1176/1&3
Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 1.120,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
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22. Σπιτάκι δραςτθριοτιτων
Διαςτάςεισ οργάνου

Απαιτιςεισ αςφαλείασ

Μικοσ 2050 mm

Απαιτοφμενοσ χϊροσ 5050Χ4250mm (21,40
m2)

Ρλάτοσ 1250 mm

Μζγιςτο φψοσ πτϊςθσ 200 mm

Φψοσ 1850 mm

Θλικιακι ομάδα 1,5+

Ριςτοποίθςθ ΕΝ 1176:2008/1

Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ :


Μία (1) ορκογωνικι πλατφόρμα με δίριχτθ ςκεπι,



Ζνα (1) τραπεηάκι,



Ζνα (1) ςκαμνάκι.

Ζ πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ:


Ζξι (6) ξφλινεσ επικολλθτζσ κολϊνεσ διατομισ 100Χ100mm περίπου,



Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ζνα ορκογϊνιο πλαίςιο με ξυλοδοκοφσ
διατομισ 100Χ100mm περίπου και ζνα κόντρα πλακζ καλάςςθσ με αντιολιςκθτικό
δάπεδο,



Ζνα (1) ςκζπαςτρο δίριχτο καταςκευαςμζνο από κόντρα πλακζ καλάςςθσ. Στισ
ελεφκερεσ πλευρζσ του παταριοφ κα προςαρμόηονται φράγματα για τθν προςταςία
από πτϊςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ ι ξφλινα κάγκελα από δοκοφσ διαςτάςεων
95Χ35mm περίπου.

Σν ηξαπεδάθη ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε
δχν γσλίεο απφ θφληξα πιαθέ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ.
Σν ζθακλάθη ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε
δχν γσλίεο απφ θφληξα πιαθέ ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηελ ζθεπή.
Πλα τα υλικά καταςκευισ (ξφλα, μεταλλικά ςτοιχεία γαλβανιηζ, πλαςτικά ςτοιχεία, βαφζσ)
κα είναι ακίνδυνα, κατάλλθλα ςτισ διαςτάςεισ και τθν αντοχι να φζρουν τα φορτία
λειτουργίασ, με αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία.
Το όργανο κα φζρει ςιμανςθ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από το πρότυπο ΕΝ
1176:2008 και κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν τοποκζτθςθ και
ςυντιρθςθ του (ςχζδια με τισ διαςτάςεισ τθσ καταςκευισ κακϊσ και του ελεφκερου χϊρου
που απαιτείται περιμετρικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, οδθγίεσ κεμελίωςθσ και οδθγίεσ
ςυντιρθςθσ).
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ κα ζχουν υιοκετθκεί τα :
 Ρρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τουσ εξοπλιςμοφσ παιδοτόπων,


Σφςτθμα ISO 9001:2008 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,



Σφςτθμα ISO 14001:2004 για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ.
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Σφςτθμα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για τθν Υγιεινι και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία.

Στθ τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ και όλα τα απαιτοφμενα
υλικά πάκτωςθσ του οργάνου.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο με τοποκζτθςθ: 750,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
23. Ρλθροφοριακι πινακίδα με ςτοιχεία ζργου και χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ
Ο ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει Αναμνθςτικι Ρινακίδα Ζργου κατά τθν υλοποίθςθ
του ζργου και εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςε
ςθμείο ευδιάκριτο και προςπελάςιμο από το ευρφ κοινό. Θ πινακίδα κα είναι από φφλλο
αλουμινίου, πάχουσ 2-3mm με ανακλαςτικι μεμβράνθ τφπου Ι. Θα είναι μόνιμα και
ςτακερά τοποκετθμζνθ και με τρόπο που να μθν παρεμποδίηει τθν διζλευςθ
πεηϊν/οχθμάτων. Θα πρζπει να διατθρείται και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, προσ
ενθμζρωςθ του κοινοφ. Θ πινακίδα κα είναι λευκι με μαφρα γράμματα και θ
γραμματοςειρά που κα χρθςιμοποιθκεί ςε τίτλουσ, χαρακτθριςμοφσ και μθνφματα κα
είναι θ Myriad Pro.
Θ πινακίδα κα διατθρεί τθν αναλογία που κα ςυμφωνθκεί με τθν επιβλζπουςα υπθρεςία
(τουλάχιςτον Α2) και κα διαιρείται ςε 3 μζρθ :
Το άνω μζροσ τθσ πινακίδασ κα καλφπτει το 20% τουσ φψουσ τθσ και κα περιζχει :
1. Αριςτερά το λογότυπο του Υπουργείου
2. Στο κζντρο τθν Ελλθνικι ςθμαία
3. Δεξιά το λογότυπου ι το όνομα του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ.
Το μεςαίο μζροσ κα καλφπτει το 60% του φψουσ τθσ και κα περιζχει:
1. Τον τίτλο του ζργου
2. Τον προχπολογιςμό του ζργου
3. Το κείμενο : (Συν)Χρθματοδότθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν – (αν υπάρχει
ςυνχρθματοδότθσ)
4. Ροςό και το Χρθματοδοτικό Ρρόγραμμα του Υπουργείου Εςωτερικϊν από το οποίο
χρθματοδοτείται
5. Ροςό

και

τθν

πθγι

χρθματοδότθςθσ

ςτθν

περίπτωςθ

που

υπάρχει

ςυνχρθματοδότθςθ
6. Τον δικαιοφχο
Το κάτω μζροσ τθσ πινακίδασ κα είναι το 20% του φψουσ και κα περιζχει το λογότυπο του
Δικαιοφχου Διμου
Δνδεικηική ηιμή ανά ηεμάσιο με ηοποθέηηζη: 163,74 € συπίρ Φ.Π.Α.

24. Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλάχιςτον 1,30 μ)

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο, δηαζηάζεσλ
50x50 ή 100x50, απφ

μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων φυςικοφ ελαςτικοφ και

πολυουρεκάνθσ, ζε θεξακηδί ή πξάζηλε απφρξσζε,

θαηάιιεινπ πάρνπο. Σν

πιαθίδην κα ζχει καταςκευαςτεί ςτο εργοςτάςιο και θ άνω ςτρϊςθ τθσ κα ζχει
υποςτεί ειδικι επεξεργαςία, με ειδικό ενιςχυμζνο υλικό από κόκκουσ EPDM, ϊςτε
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να προςφζρεται θ μζγιςτθ αντοχι ςε φκορά λόγω τριβισ. Θ ςτρϊςθ EPDM κα είναι
πάχουσ τουλάχιςτον 10 mm. Ζ θάησ πιεπξά λα έρεη εγθνπέο απνξξνήο νκβξίσλ. Σν
πιηθφ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ΔΝ 1177, πνπ αθνξά δάπεδα
παηρληδφηνπσλ κε απνξξνθεηηθφηεηα θξνχζεσλ.
Στθ τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ εκςκαφι επιφάνειασ εφαρμογισ ςε βάκοσ 15εκ.και
απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαφισ, θ ιςοπζδωςθ επιφάνειασ με προμικεια αδρανϊν
υλικϊν και διαβροχι και ςυμπίεςθ αυτϊν και θ εφαρμογι ςκυροδζματοσ C16/20 με χριςθ
μεταλλικοφ πλζγματοσ ενίςχυςθσ Τ131 ςε πάχοσ περίπου 10εκ. κακϊσ και ο περιμετρικόσ
εγκιβωτιςμόσ αυτϊν ςε ςκυρόδεμα ι πρόχυτο κράςπεδο κιπου με εξομάλυνςθ τθσ
εξωτερικισ επιφάνειασ εγκιβωτιςμοφ (όχι δόντι-ςκαλί).
Τα πλακίδια ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ειδικοφσ πλαςτικοφσ πίρουσ και όπου χρειαςτεί
επικολλοφνται με κόλλα πολυουρεκάνθσ (δφο ςυςτατικϊν) ςε χϊμα, χαλίκι θ τςιμεντζνιο
δάπεδο. Ρεριλαμβάνονται τα ελαςτικά πλακίδια, οι πίροι και θ ειδικι κόλλα θ δαπάνθ
ςυναρμολόγθςθσ και θ ζντεχνθ περαίωςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου.
Το υλικό κα ςυνοδεφεται με εργαςτθριακό πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο
για το ςφςτθμα αντικραδαςμικοφ δαπζδου όπου κα πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα του
υλικοφ για πτϊςθ τουλάχιςτον από 1,30μ. κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008 (Ζλεγχοσ
κρίςιμθσ τιμισ πτϊςθσ).
Τιμι ανά τ.μ. (m2)
Ενδεικτικι τιμι ανά μ2 με τοποκζτθςθ: 50,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
25. Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλάχιςτον 2,00 μ)
Ρρομικεια, μεταφορά & τοποκζτθςθ ελαςτικϊν πλακιδίων αςφαλείασ, διαςτάςεων 50x50
ι 100x50, από μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων φυςικοφ ελαςτικοφ και πολυουρεκάνθσ, ςε
κεραμιδί ι πράςινθ απόχρωςθ, κατάλλθλου πάχουσ. Το πλακίδιο κα ζχει καταςκευαςτεί
ςτο εργοςτάςιο και θ άνω ςτρϊςθ τθσ κα ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία, με ειδικό
ενιςχυμζνο υλικό από κόκκουσ EPDM, ϊςτε να προςφζρεται θ μζγιςτθ αντοχι ςε φκορά
λόγω τριβισ. Θ ςτρϊςθ EPDM κα είναι πάχουσ τουλάχιςτον 10 mm. Θ κάτω πλευρά να ζχει
εγκοπζσ απορροισ ομβρίων. Το υλικό πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ ΕΝ 1177,
που αφορά δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφθτικότθτα κροφςεων. Στθ τιμι
ςυμπεριλαμβάνεται θ εκςκαφι επιφάνειασ εφαρμογισ ςε βάκοσ 15εκ.και απομάκρυνςθ
των προϊόντων εκςκαφισ, θ ιςοπζδωςθ επιφάνειασ με προμικεια αδρανϊν υλικϊν και
διαβροχι και ςυμπίεςθ αυτϊν και θ εφαρμογι ςκυροδζματοσ C16/20 με χριςθ μεταλλικοφ
πλζγματοσ ενίςχυςθσ Τ131 ςε πάχοσ περίπου 10εκ. κακϊσ και ο περιμετρικόσ εγκιβωτιςμόσ
αυτϊν ςε ςκυρόδεμα ι πρόχυτο κράςπεδο κιπου με εξομάλυνςθ τθσ εξωτερικισ
επιφάνειασ εγκιβωτιςμοφ (όχι δόντι-ςκαλί). Τα πλακίδια ςυνδζονται μεταξφ τουσ με
ειδικοφσ πλαςτικοφσ πφρουσ και όπου χρειαςτεί επικολλοφνται με κόλλα πολυουρεκάνθσ
(δφο ςυςτατικϊν) ςε χϊμα, χαλίκι θ τςιμεντζνιο δάπεδο. Ρεριλαμβάνονται τα ελαςτικά
πλακίδια, οι πείροι και θ ειδικι κόλλα θ δαπάνθ ςυναρμολόγθςθσ και θ ζντεχνθ περαίωςθ
τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου. Το υλικό κα ςυνοδεφεται με εργαςτθριακό
πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο για το ςφςτθμα αντικραδαςμικοφ δαπζδου
όπου κα πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα του υλικοφ για πτϊςθ τουλάχιςτον από 2,00μ.
κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008 (Ζλεγχοσ κρίςιμθσ τιμισ πτϊςθσ).
Τιμι ανά τ.μ. (m2)
Ενδεικτικι τιμι ανά μ2 με τοποκζτθςθ: 57,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
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26. Δάπεδα ελαςτικά με επικάλυψθ ςυνκετικό χλοοτάπθτα (φψουσ τουλάχιςτον 1,40
μ)
Καταςκευι και πλιρθ τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ δαπζδου παιδικισ χαράσ που κα
αποτελείται από:
α) αντικραδαςμικό δάπεδο με ενδεικτικζσ προδιαγραφζσ τεμαχίου βάρουσ 2,7kg/m2,
εμβαδοφ 1,75 m2 με εγκοπζσ ςτισ άκρεσ ϊςτε να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με αςφάλεια. Το
δάπεδο κα ζχει οπζσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ απορροι του νεροφ με ταχφτθτα
τουλάχιςτον 4.400 mm/h.
β) ςυνκετικό χλοοτάπθτα δίχρωμου πράςινου χρϊµατοσ τελευταίασ γενιάσ µε ίνεσ
πολυαικυλενίου κυςανωτζσ πάχουσ τουλάχιςτον 200micron, decitex ( βάροσ κυςάνου ανά
10.000 μζτρα) τουλάχιςτον 12.000, µε φψοσ πζλουσ 25mm. Ο αρικμόσ ραφϊν ανά τ.μ κα
είναι τουλάχιςτον 15.000 τεμ. και ο αρικμόσ ινϊν 420.000 τεμ/τ.μ. αντίςτοιχα. Το νιµα κα
είναι ραµµζνο ςε βάςθ από υφαςμζνο πολυπροπυλζνιο το οποίο κα είναι άρρθκτα
ςυνδεδεμζνο µε τθν υπόβαςθ από Latex ι άλλου τρόπου ςφνδεςθσ και ενιςχυτικό πλζγµα
µε προςταςία κατά των υπεριωδϊν ακτινϊν. Το Latex κα φζρει τρφπεσ αποςτράγγιςθσ µε
υδατοπερατότθτα μεγαλφτερθ των 360 lt/h. Ο ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ κα ζχει ςυνολικό
βάροσ τουλάχιςτον 2200 gr/m2.
Τα ρολά, πλάτουσ 200εκ ι 400εκ (+/-20εκ), αφοφ απλωκοφν ςυγκολλοφνται ςτισ ενϊςεισ µε
ειδικζσ ταινίεσ πάνω ςτισ οποίεσ διαςτρϊνεται κόλλα πολυουρεκάνθσ δφο ςυςτατικϊν ϊςτε
να επιτυγχάνεται άρρθκτθ ςφνδεςθ µεταξφ τουσ. Τα ρολά του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα
πρζπει κατά τθν τοποκζτθςθ τουσ να απλωκοφν και να τεντωκοφν αποκλειςτικά µε ειδικά
µθχανικά εργαλεία ϊςτε να µθν παρουςιάηουν ανωµαλίεσ ι ςκαλοπάτια ςτον χϊρο,
ιδιαίτερα ςτισ µεταξφ τουσ ενϊςεισ. Θ πλιρωςθ του χλοοτάπθτα κα γίνει µε ςτρογγυλι
χαλαηιακι άµµο κοκκοµετρίασ 0,63-1,25mm για τθ ςτρϊςθ ςτακεροποίθςθσ, ςε κατά βάροσ
αναλογία 25 κιλά ανά τ.μ. Θ πλιρωςθ και διάςτρωςθ τθσ χαλαηιακισ άµµου που κα
ακολουκιςει ςε όλθ τθν επιφάνεια του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα κα γίνει αποκλειςτικά µε τθ
χριςθ ειδικϊν μθχανθμάτων.
Το ςφςτθμα δαπζδου (αντικραδαςμικό δάπεδο και ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ) κα είναι
πιςτοποιθμζνοσ για φψοσ τουλάχιςτον 1,40 μ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008
γ) Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα γίνει ςε ιδθ προετοιμαςμζνθ βάςθ εφόςον γίνουν οι
παρακάτω εργαςίεσ:
- Εκςκαφι επιφάνειασ εφαρμογισ ςε βάκοσ 15εκ.και απομάκρυνςθ των προϊόντων
εκςκαφισ
- Ιςοπζδωςθ επιφάνειασ με προμικεια αδρανϊν υλικϊν και διαβροχι και ςυμπίεςθ αυτϊν.
- Εφαρμογι ςκυροδζματοσ C16/20 με χριςθ μεταλλικοφ πλζγματοσ ενίςχυςθσ Τ131 ςε
πάχοσ 10εκ.
Θα γίνει ςτθν ςυνζχεια θ τοποκζτθςθ του αντικραδαςμικοφ δαπζδου, θ τοποκζτθςθ του
ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα και θ πλιρωςθ του με χαλαηιακι άμμο. Tα υλικά του ςυςτιματοσ
δαπζδου κα ςυνοδεφονται από:


Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ για το αντικραδαςμικό δάπεδο όπου αναφζρονται όλα
τα τεχνικά ςτοιχεία.



Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ για το ςυνκετικό χλοοτάπθτα όπου αναφζρονται όλα
τα τεχνικά ςτοιχεία.



Τεχνικό φυλλάδιο τθσ χαλαηιακισ άμμου όπου αναφζρονται τα χαρακτθριςτικά του
υλικοφ.
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Εργαςτθριακό Ριςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο για το ςφςτθμα
αντικραδαςμικοφ δαπζδου όπου κα πιςτοποιείται θ καταλλθλότθτα του υλικοφ για
πτϊςθ τουλάχιςτον από 1,40μ. ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1177:2008 :Ζλεγχοσ
κρίςιμθσ τιμισ πτϊςθσ.



Ριςτοποίθςθ ISO 9001:2008 και ISO 14001

των οίκων καταςκευισ του

αντικραδαςμικοφ δαπζδου και του ςυνκετικοφ χλοοτάπθτα.
Στθ τιμι περιλαμβάνεται και θ καταςκευι τθσ πλάκασ ςκυροδζματοσ υποδομισ του
δαπζδου αςφαλείασ κακϊσ και ο περιμετρικόσ εγκιβωτιςμόσ αυτϊν ςε ςκυρόδεμα ι
πρόχυτο κράςπεδο κιπου με εξομάλυνςθ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ εγκιβωτιςμοφ (όχι
δόντι-ςκαλί).
Ενδεικτικι τιμι ανά μ2 με τοποκζτθςθ: 50,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
27. Κοκκϊδεσ υλικό (βότςαλο) από 2-8 χιλ.
Ρρομικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ ωσ δάπεδο αςφαλείασ (ςφμφωνα με τον πίνακα 4.
του προτφπου ΕΝ 1176-1: 2008), από οποιαδιποτε απόςταςθ επί τόπου των ζργων,
κοκκϊδουσ υλικοφ (βοτςάλου) διαςτάςεων από 2-8 mm από ςυλλεκτά υλικά ι ποταμοφ,
μζγιςτθσ διάςταςθσ λίκων 8 mm (και ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ λεπτοκόκκου κλάςματοσ
35%), δίχωσ ςωματίδια λάςπθσ και αργίλου και το μζγεκοσ των κόκκων κα προςδιορίηεται
με δοκιμι κοςκινίςματοσ (όπωσ ςτο ΕΝ: 933-1)
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια υλικοφ, οι φορτοεκφορτϊςεισ με το χαμζνο χρόνο,
οι ςταλίεσ, και θ μεταφορά των υλικϊν από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτο τόπο του ζργου, οι
τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ υδάτων κακϊσ και οποιαδιποτε επιβάρυνςθ που
αναφζρεται ςτθν ΤΣΥ και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με το άρκρο προμικειασ δανείων του
τιμολογίου.
Επίςθσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ εργαςίασ μόρφωςθσ και ςυμπφκνωςθσ του εδάφουσ
ζδραςθσ τθσ ςτρϊςθσ βοτςάλου (με τυχόν αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ι τθν εκςκαφι
ακατάλλθλων ι τθ ςυμπλιρωςθ κοιλωμάτων και τθ καταςκευι αναβακμϊν ι ςτρϊςθσ
χονδρόκκοκου υλικοφ ωσ κατϊτερο ςτρϊμα) μζχρι βάκουσ τουλάχιςτον 0,30 μ. με
κατάλλθλο βακμό ςυμπφκνωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ.
Στθ τιμι δεν περιλαμβάνεται θ τιμι καταςκευισ του επιχϊματοσ εξαιτίασ ςυνίηθςθσ,
κακίηθςθσ ι διαπλάτυνςισ τουσ πζρα από τα όρια που προβλζπει θ μελζτθ.
Θ επιμζτρθςθ γίνεται επί καταςκευαςμζνου επιχϊματοσ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν
διατομϊν.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3)
Ενδεικτικι τιμι ανά μ3 με τοποκζτθςθ: 80,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
28. Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 μ.
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ, καταςκευαςμζνων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στφλοι φωτιςμοφ - Μζροσ 5: Απαιτιςεισ για χαλφβδινουσ ιςτοφσ
φωτιςμοφ’’ και ςφμφωνα με τισ ΕΤΕΡ 05-07-01-00 "Υποδομι Οδοφωτιςμοφ" και 05-07-0200 "Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα", παραδοςιακοφ τφπου με τελικι βαφι ςε
χρϊμα που κα επιλζξει θ Υπθρεςία.
Ο ιςτόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα και κα ζχει κωλουροκωνικι διατομι ενϊ το
φψοσ του δεν κα ξεπερνά τα 4,00m (±5%). Θα είναι γαλβανιςμζνοσ εν κερμϊ και κα είναι
βαμμζνοσ κατάλλθλα ϊςτε να είναι ιδιαίτερα ανκεκτικόσ ςτθ διάβρωςθ ακόμα και ςε
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παρακαλάςςιο περιβάλλον. Θ κορυφι του ιςτοφ κα ζχει διατομι Φ60mm και ςτθ βάςθ του
κα φζρει πλάκα ζδραςθσ με τζςςερισ οπζσ για τθν είςοδο των αγκυρίων. Ο ιςτόσ κα
ςυνοδεφεται από τζςςερα αγκφρια Μ16 τουλάχιςτον και μικουσ 400mm τουλάχιςτον. Θα
ζχει κυρίδα επίςκεψθσ θ οποία κα αςφαλίηει πάνω ςτον ιςτό με μια ι δφο βίδεσ αςφάλειασ
και κα φζρει αποςπϊμενο ακροκιβϊτιο με κατάλλθλο ακροδζκτθ καλωδίων (κλεμα) και δφο
αςφαλειοκικεσ με αςφάλειεσ τουλάχιςτον 6Α εκάςτθ. Ο ιςτόσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ
ςφμφωνα με τα EN 40-5 και κα φζρει πιςτοποιθτικό CE από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο
εργαςτιριο, ενϊ το εργοςτάςιο καταςκευισ του ιςτοφ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό
ISO 9001:2008.
Στθν τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται και οι εξισ επιμζρουσ εργαςίεσ/υλικά:
 Θ εκςκαφι ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ για τθν βάςθ του ιςτοφ, θ καταςκευι τθσ βάςθσ
του ιςτοφ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με ενςωματωμζνο κλωβό αγκφρωςθσ από
γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ ράβδουσ,


Οι ςωλινεσ διζλευςθσ καλωδίων διαμζςου τθσ βάςθσ του ιςτοφ μζχρι το φρεάτιο ,



Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ,



Πλα τα προβλεπόμενα από τθν μελζτθ καλϊδια τροφοδοςίασ του φωτιςτικοφ από
το ακροκιβϊτιο του ιςτοφ πλιρωσ εγκατεςτθμζνα,



H προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου του ιςτοφ παραδοςιακοφ τφπου ςφμφωνου
με τθν τεχνικι περιγραφι ϊςτε να τοποκετθκεί φωτιςτικό κορυφισ LED,



Tο ακροκιβϊτιο του ιςτοφ, μονό ι πολλαπλό, με τθν κυρίδα και τθν διάταξθ
μανδάλωςισ τθσ,



H ανζγερςθ και ςτερζωςθ του ιςτοφ ςτθ βάςθ του,



H πλιρωςθ του κενοφ κάτω από τθν βάςθ του ιςτοφ με μθ ςυρικνοφμενθ
τςιμεντοκονία, μετά το αλφάδιαςμα και τθν ςφςφιγξθ των κοχλιϊν,



Οι απαιτοφμενεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.

Ενδεικτικι τιμι ανά πλιρωσ εγκατεςτθμζνο ιςτό φωτιςμοφ (ΤΜΧ): 650,00 € χωρίσ
Φ.Ρ.Α.
29. Φωτιςτικό ςϊμα LED ςυμμετρικισ κατανομισ ιςχφοσ 70 W
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςϊματοσ φωτιςτικοφ που κα είναι
καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ι κράμα αλουμινίου και κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλθ
βαφι και κατόπιν κατάλλθλθσ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ αντοχισ ςε διάβρωςθ
από νερό και UV ακτινοβολία.
Το φωτιςτικό κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε κορυφι ιςτοφ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ
Ø60mm ζωσ Ø63mm και κα φζρει κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) από επίπεδο
διαφανζσ πυρίμαχο γυαλί, πάχουσ τουλάχιςτον 4mm με υψθλι μθχανικι αντοχι.
Θα φζρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εφκολθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο των οργάνων ζναυςθσ και
κα φζρει πολλαπλά LEDs .
Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ιςχφοσ του φωτιςτικοφ κα είναι ίςθ ι μικρότερθ από 70W ενϊ ο
βακμόσ απόδοςθσ των LED κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από 155 lm/W και ο βακμόσ
απόδοςθσ του φωτιςτικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 89lm/W.
Θ ςυνολικι τελικι φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ κα είναι μεγαλφτερθ από 6400lm.
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H κερμοκραςία χρϊματοσ των LED κα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι
μεγαλφτεροσ του 70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ των LED κα είναι τουλάχιςτον 80.000 h
Το φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι άλλο ςυνκετικό υλικό ϊςτε να
εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα
ζχει κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ .
Ρριν τθν τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν
επιβλζπουςα υπθρεςία τα παρακάτω πιςτοποιθτικά:
1) Επίςθμο Τεχνικό Φυλλάδιο φωτιςτικοφ με πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία (Ρρωτότυπο του
εργοςταςίου καταςκευισ)
2) Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE
3) Ριςτοποιθτικό ENEC από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν.
4) Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό και καταςκευι φωτιςτικϊν
ςωμάτων για το εργοςτάςιο καταςκευισ του φωτιςτικοφ
5) Γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον
καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ.
6) Ρλιρθ φωτοτεχνικά ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι .ldt ι .ies, κατάλλθλα για άμεςθ
ειςαγωγι ςε ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρζπει
να ςυνοδεφονται από τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ του φωτομετρικοφ εργαςτθρίου
όπου ζλαβε χϊρα θ μζτρθςθ των φωτιςτικϊν.
7) Διλωςθ του προμθκευτι με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του οίκου καταςκευισ για τθν
εφρεςθ των προτεινόμενων φωτιςτικϊν

και λοιπϊν τεχνικϊν ςτοιχείων ςτο

διαδίκτυο.
8) Ρροςκόμιςθ δείγματοσ φωτιςτικοφ, όπωσ ακριβϊσ προςφζρεται και το οποίο
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο φωτιςτικοφ ςϊματοσ LED 70 W (ΤΜΧ): 420,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
30. Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ καταςκευαςμζνου φρεατίου ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων από
ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15, οπλιςμζνο με δομικό πλζγμα Β500C, με τοιχϊματα
ελαχίςτου πάχουσ 10 cm για τα φρεάτια ζλξθσ και 15 cm για τα φρεάτια ςφνδεςθσ και κατά
τα λοιπά ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
- θ εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ,
-

θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ, ι θ προμικεια και εγκατάςταςθ προκαταςκευαςμζνου
φρεατίου,

-

θ διαμόρφωςθ των οπϊν ειςόδου και εξόδου των ςωλθνϊςεων διζλευςθσ των
καλωδίων,
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-

το ςτεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτι λαμαρίνα εδραηόμενο ςε μεταλλικό πλαίςιο
μζςω ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ, με διάταξθ μανδάλωςθσ με χριςθ ειδικοφ
εργαλείου και αντιςκωριακι προςταςία (διπλι ςτρϊςθ rust primer ψευδαργφρου
και διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ),

-

θ επιςιμανςθ του φρεατίου, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ.

Τιμι ανά πλιρεσ φρεάτιο καλωδίων εςωτερικϊν διαςτάςεων (Μ) x (Ρ), ωσ εξισ:
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο (ΤΜΧ): 60,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
31. Γείωςθ από ραβδοειδζσ χαλφβδινο θλεκτρόδιο
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροδίου γείωςθσ επιχαλκωµζνου θλεκτρολυτικά µε
χαλφβδινθ ψυχι (COPPERWELD), διαµζτρου 17mm, μικουσ 1000mm, µε τον ακροδζκτθ,
τουσ κοχλίεσ, τουσ ειδικοφσ ςυνδετιρεσ των προςερχόµενων αγωγϊν, όπωσ αναφζρεται
ςτθν τεχνικι περιγραφι και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πλιρωσ τοποκετθµζνο, δθλαδι
προµικεια, προςκόµιςθ, εργαςία ζµπθξθσ και ςφνδεςθσ των γραµµϊν
Γείωςθ από ραβδοειδζσ χαλφβδινο θλεκτρόδιο θλετρολυτικά επιχαλκωμζνο Φ17x1000mm.
Ενδεικτικι τιμι ανά τεμάχιο (ΤΜΧ): 50,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
32. Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε κανάλι, ςε εςχάρα, ςε
οχετό, ςε φορζα, ςε μονωτιρεσ, μζςα ςτο ζδαφοσ, κλπ.) καλωδίου με χάλκινουσ αγωγοφσ
και μόνωςθ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαςτικισ τάςθσ 600 / 1000 V τφπου E1VV-U
(μονόκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-R (πολφκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-S (πολφκλωνοσ αγωγόσ
κυκλικοφ τομζα), περιλαμβανομζνων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά
ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.)
κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων.
Ενδεικτικι τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) καλωδίου διατομισ 3 x 10 mm²: 12,00 € χωρίσ
Φ.Ρ.Α.
33. Ρίλαρ οδοφωτιςμοφ τεςςάρων αναχωριςεων με ςφνδεςθ ςτο δίκτυο
Στεγανά μεταλλικά κιβϊτια θλεκτροδότθςθσ ιςτϊν οδοφωτιςμοφ (πίλλαρ), βακμοφ
προςταςίασ Ι55 για προμικεια - τοποκζτθςθ ςε εξωτερικό χϊρο, με τθν βάςθ ζδραςισ
τουσ από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ05-07-01-00 ‘Υποδομι
οδοφωτιςμοφ’’.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:
 θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ςτεγανοφ μεταλλικοφ κιβωτίου (πίλλαρ)
με δίριχτθ ςτζγθ με περιφερειακι προεξοχι 5 cm για απορροι των oμβρίων, από
λαμαρίνα ψυχράσ εξελάςεωσ πάχουσ 2 mm, γαλβανιςμζνου εν κερμϊ εςωτερικά
και εξωτερικά, μετά τθν καταςκευι του, με ελάχιςτθ ανάλωςθ ψευδαργφρου 400
g/m2(50 μm), βαμμζνου με διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ βαφισ πάχουσ ξθροφ υμζνα
(εκάςτθσ) 125 μm, με ελαςτικά παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ τθσ κυρίδασ,
ανοξείδωτθ κλειδαριά αςφαλείασ, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρσ του ζργου και
πινακίδα επιςιμανςθσ με τα ςτοιχεία του κυρίου του ζργου,
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θ τοποκζτθςθ του πίλλαρ με ειδικι καταςκευι (βάκρο από ςκυρόδεμα) θ
εντοιχιςμόσ ςε πετρόχτιςτθ μάντρα και θ υποδομι με ςωλινα ςτο επάνω μζροσ για
τθ λιψθ τθσ μονοφαςικισ παροχισ από τθ ΔΕΔΔΘΕ,



θ

βάςθ

του

πίλλαρ

από

οπλιςμζνο

ςκυρόδεμα,

χυτι

επί

τόπου

ι

προκαταςκευαςμζνθ, οφτωσ ϊςτε το πίλλαρ να εδράηεται ςε ςτάκμθ +40 cm από
τον περιβάλλοντα χϊρο, με κεντρικι οπι διζλευςθσ των υπογείων καλωδίων,


Οι χάλκινοι αγωγοί γείωςθσ και θ πλάκα γείωςθσ,



Οι ακροδζκτεσ των αγωγϊν γείωςθσ,



•θ ςτεγανι διανομι εντόσ του πίλλαρ με τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ των
κυκλωμάτων

φωτιςμοφ,

αποτελοφμενθ

από

πίνακα

προςταςίασ

Ι
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καταςκευαςμζνο από βαμμζνθ λαμαρίνα ι άκαυςτο κερμοπλαςτικό, επαρκϊν
διαςτάςεων ϊςτε να χωροφν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίοσ κα φζρει οπζσ με τουσ
κατάλλθλουσ ςτυπιοκλιπτεσ για τθν είςοδο του καλωδίου παροχισ, του καλωδίου
τθλεχειριςμοφ κακϊσ επίςθσ και για τθν ζξοδο των καλωδίων προσ το δίκτυο,


τα πάςθσ φφςεωσ όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτθ φορτίου, γενικζσ
αςφάλειεσ, αυτόματουσ μαγνθτοκερμικοφσ διακόπτεσ και θλεκτρονόμουσ ιςχφοσ
τθλεχειριςμοφ (ανά κφκλωμα φωτιςμοφ),ρελζ διαρροισ, ρελζ μείωςθσ νυκτερινοφ
φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), χρονοδιακόπτθ αφισ, χρονοδιακόπτθ μείωςθσ
νυκτερινοφ φωτιςμοφ (όταν προβλζπεται), πρίηα ςοφκο 16Α, λυχνία νυκτερινισ
εργαςίασ ςε ςτεγανι «καραβοχελϊνα» και κλεμοςειρζσ ςφνδεςθσ των καλωδίων
(ςτο κάτω μζροσ του κιβωτίου),



θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εγκατάςταςθ, τισ
ςυνδζςεισ και τον ζλεγχο λειτουργίασ,



•Θ δαπάνθ για τθ ςφνδεςθ με τθ ΔΕΔΔΘΕ τθσ μονοφαςικισ παροχισ, κακϊσ επίςθσ
και θ ςφνταξθ θλεκτρολογικοφ ςχεδίου και Υπεφκυνθσ Διλωςθσ θλεκτρολόγου
εγκαταςτάτθ.

Ενδεικτικι τιμι, ςε ευρϊ, ανά τεμάχιο πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ οδοφωτιςμοφ, τεςςάρων
αναχωριςεων (ΤΜΧ): 1.500,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.
34. Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από
μανδφα PVC διατομισ 3 x 2,5 mm2
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ (ςε ςωλινα, ςε κανάλι, ςε εςχάρα, ςε
οχετό, ςε φορζα, ςε μονωτιρεσ, μζςα ςτο ζδαφοσ, κλπ.) καλωδίου με χάλκινουσ αγωγοφσ
και μόνωςθ από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαςτικισ τάςθσ 600 / 1000 V τφπου E1VV-U
(μονόκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-R (πολφκλωνοσ αγωγόσ), E1VV-S (πολφκλωνοσ αγωγόσ
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κυκλικοφ τομζα), περιλαμβανομζνων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά
ςτθρίγματα, ακροδζκτεσ, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ.)
κακϊσ και των μετριςεων και ελζγχων.
Ενδεικτικι τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) καλωδίου διατομισ 3 x 2,5 mm2: 4,60 € χωρίσ
Φ.Ρ.Α.
35. Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Ρρομικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και εγκατάςταςθ γυμνοφ πολφκλωνου χάλκινου αγωγοφ
περιλαμβανομζνων όλων των υλικϊν ςτιριξθσ, ςφνδεςθσ και ςιμανςθσ (ειδικά ςτθρίγματα,
ακροδζκτεσ, πζδιλα, μοφφεσ, καςςιτεροκόλλθςθ, ταινίεσ ςθμάνςεωσ, ατςαλίνεσ κλπ) κακϊσ
και των μετριςεων και ελζγχων.
Ενδεικτικι τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) γυμνοφ χάλκινου αγωγοφ διατομισ 25mm2: 5,70 €
χωρίσ Φ.Ρ.Α.
36. Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN 63mm
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων προςταςίασ υπογείων
καλωδίων ονομαςτικισ διαμζτρου όπωσ αναφζρεται παρακάτω, από πολυαικυλζνιο
υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE), δομθμζνου τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN
50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συςτιματα ςωλθνϊςεων για διαχείριςθ καλωδίων»,
φορτίου παραμόρφωςθσ 5% > 400 Ν/m, με ενςωματωμζνθ ατςαλίνα, παραδιδομζνων ςε
κουλοφρα ι ευκφγραμμα τμιματα.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων, θ
εκτφλιξθ και θ ευκυγράμμιςθ δίπλα ςτο όρυγμα τοποκζτθςθσ, θ κοπι ςτα μικθ που
απαιτοφνται, τα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ (μοφφεσ), θ τοποκζτθςθ πλαςτικισ ταινίασ
επιςιμανςθσ τθσ ςωλθνογραμμισ, θ πρόςδεςθ των ςωλινων ςε δζςμεσ (όταν προβλζπεται)
και θ τοποκζτθςθ και ςυναρμογι του ςωλινα ςτα φρεάτια ζλξθσ και ςφνδεςθσ καλωδίων
που παρεμβάλλονται.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται θ δαπάνθ για εκςκαφι και επανεπίχωςθ του ορφγματοσ και ο
εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων. ςχετ.: 60.20.40.11 ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο (HDPE)
διαμζτρου DN 63 mm.
Ενδεικτικι τιμι ανά μζτρο αξονικοφ μικουσ ςωλθνογραμμισ (m): 4,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.

πάξηε, 10/5/2018
Οη κειεηεηέο

πάξηε, 10/5/2018
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξνϊζηάκελνο Tκήκαηνο

πάξηε, 10/5/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξνϊζηάκελνο Γ/λζεο

ππξίδσλ Παηζηιίβαο
Μεη. Μεραληθφο ΠΔ κε Α΄β, MSc

Κσλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μερ/ιφγνο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β,
MSc

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β

Παλαγηψηεο Μαληάηεο
Ζι/ιφγνο Μερ/θφο ΣΔ κε Α΄β
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ΣΙΣΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ –
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΠΑΡΣΗ

EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ,
ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ, ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σμήμα Μελετών & Κατασκεσής Έργων

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 2018/037
Πξνϋπνινγηζκόο: 212.000,00 €

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν
Ζ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 212.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%, αθνξά ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ».
Άξζξν 2ν
(Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο)
α. O Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8- 8-16-Διορκ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ- 200 Α/24-10- 16) : Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)
β. Ο Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»
γ. Ο Ν. 3852/10 «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»
δ. Ο Ν.4250/2014
ε. Ο Ν.4155/13
ςτ . Θ Υ.Α. Ρ1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεφχοσ Β’), «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»
η. Θ αρικ. Ρ1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό
Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)

Άξζξν 3ν
(Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο)
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθφ αλνηρηφ
δηαγσληζκφ κε φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην
Ν.4412/2016, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο.
Άξζξν 4 ν
(Αλαθνίλωζε απνηειέζκαηνο)
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Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ επηθχξσζε ησλ ζηαδίσλ δηαγσληζκνχ
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ, απφ ηελ εηδνπνίεζή
ηνπ, λα πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη γηα ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ
απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ππνγξαθή
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Άξζξν 5 ν
(Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο)
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο
είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν
ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε.
Ζ εγγχεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε
κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ,
πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α' 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξεί, επίζεο, λα εθδίδεηαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.
.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο
πξνκήζεηαο κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Άξζξν 6ν
(Υξόλνο παξάδνζεο)
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1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν
πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο
παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.
4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη
θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207.
5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα,
ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
7. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν
απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο
νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
Άξζξν 7ν
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(Πιεκκειήο παξάδνζε)
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δελ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ή
εκθαλίδνληαη ειαηηψκαηα ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα 207 & 203 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 8 ν
(Φόξνη , ηέιε , θξαηήζεηο)
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 9ν
(Παξαιαβή εηδώλ-Πιεξωκή)
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
221 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ
ηελ ζχκβαζε ρξφλν θαη ζε ζεκείν πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θάζε θνξά.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζηα άξζξν 208 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άξζξν 10 ν
(πκθωλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο)
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε
κε ηηο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη.
Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή πξνζθνξά.
πάξηε, 10/5/2018
Οη κειεηεηέο

πάξηε, 10/5/2018
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο

πάξηε, 10/5/2018
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πξνϊζηάκελνο Γ/λζεο

ππξίδσλ Παηζηιίβαο
Μεη. Μεραληθφο ΠΔ κε Α΄β, MSc

Κσλ/λνο Βαξδαθάθνο
Μερ/ιφγνο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β,
MSc

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μερ/θφο ΠΔ κε Α΄β
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Παλαγηψηεο Μαληάηεο
Ζι/ιφγνο Μερ/θφο ΣΔ κε Α΄β

Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ ιάβνπλ ππόςε:
- ην άξζξν 72 παξ. ηδ θαη ε ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
- ηελ κειέηε αξηζ. 37/2018 πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Μειεηώλ θαη Καηαζθεπήο
Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο
- ηελ αξηζ. Α 801/08-11-2018 Α.Α.Τ (ΑΓ Α 686ΥΩ1Ν-1ΦΘ θαη ΑΓΑΜ
18REQ003975991 2018-11-08, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε
πίζησζε πνζνύ επξώ 212.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 69-7135.001 γηα « ΠξνκήζεηαΣνπνζέηεζε Δμνπιηζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε παηδηθώλ ραξώλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο»,
πξόγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ
θαινύληαη λα απνθαζίζνπλ
α) Γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο αξηζ. 37/2018 κειέηεο
Σκήκα Μειεηώλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ,
Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γόκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο
β) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε αλνηθηό ειεθηξνληθό
δηαγσληζκό ( άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016).
γ) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 σο θαησηέξσ:
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ΥΔΓΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
Σαρ. Γ/λζε: Μαγνύια
Σαρ. Κσδ: 23100
Πιεξνθνξίεο: Μ. Βαραβηώινπ
Σειέθσλν: 27313-61116
FAX: 27313-61124
e-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr

πάξηε…
Αξηζ. Πξση:

ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ –
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 212.000 € ΜΔ Φ.Π.Α
ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ://////////
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

CPV 37535200-9
ΚΩΓΙΚΟ NUTS GR254
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ΤΜΒΑΗ
1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 83-91

Ρόλθ

ΣΡΑΤΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

23100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

GR 254

Τθλζφωνο

27313-61116- 27313-63359

Φαξ

27313-61124

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr
k.varzakakos@1504.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΜΑΙΑ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΗΑΚΑΚΟΣ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://www.promitheus.gov.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.sparti.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ ανάπτυξθ κι θ ςυνεχισ βελτίωςθ
των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν.

Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ
β)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ και από τθ Δ/νςθ: www.sparti.gov.gr
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ II του Υπουργείου
Εςωτερικϊν.
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- Θ δαπάνθ για
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον
προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 Διμου Σπάρτθσ:

Κ.Α 69-7135.001 του

1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου Σπάρτθσ, ςφμφωνα με τα προτεινόμενα ςτθν
αρικ. 37/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Μελετϊν και Καταςκευισ Ζργων, τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν, Χωροταξίασ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ. Ρροβλζπεται θ προμικεια
και τοποκζτθςθ επιλζξιμων ειδϊν, με βάςθ τθ πρόςκλθςθ για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ
ΙΙ του Υπουργείου Εςωτερικϊν (όργανα, δάπεδα προςταςίασ από πτϊςθ και είδθ
θλεκτροφωτιςμοφ), για τθν ανακαίνιςθ δζκα πζντε (15) υφιςτάμενων παιδικϊν χαρϊν ςτισ
Δ.Ε που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω μελζτθ.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
CPV 37535200-9
μονάδα
τιμι
α/α ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ποςότθτα
δαπάνθ
μζτρθςθσ
μονάδασ
1
Τετρακζςια τραμπάλα ελατιριο
ΤΕΜ
6
530
3.180,00 €
2

Σφνκετο όργανο (γζφυρα-τςουλικρα)

ΤΕΜ

3

3800

11.400,00 €

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Δικεςια κοφνια (π-ν) με μεταλλικό οριηόντιο
Τςουλικρα νθπίων με πατάρι
Τραμπάλα ξφλινθ
Τςουλικρα με πατάρι
Ηωάκι ελατιριο
Τετρακζςια ξφλινθ κοφνια (ν-π)
Μφλοσ (αυτοκινοφμενοσ)
Οκτάγωνθ αναρρίχθςθ
Σφνκετο όργανο 2
Κουηινζτα κοφνιασ
κακίςματα κοφνιασ παίδων
κακίςματα κοφνιασ νθπίων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια παίδων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων
Μεταλλικι τςουλικρα 2m
Πργανο παιχνιδιοφ για ΑΜΕΑ
Τςουλικρα νθπίων
ξφλινθ τραμπάλα 2κεςια ελατθρίου με
ηωάκια
Τςουλικρα 3μ.
Σπιτάκι δραςτθριοτιτων
Ρλθροφοριακι πινακίδα με ςτοιχεία ζργου
και χρθματ. προγράμματοσ
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.
1,30)

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

2
2
5
1
3
6
8
2
2
30
10
6
3
3
1
1
2

800
2000
350
3000
480
1200
750
2100
3850
20
95
120
800
850
620
800
1200

1.600,00 €
4.000,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €
1.440,00 €
7.200,00 €
6.000,00 €
4.200,00 €
7.700,00 €
600,00 €
950,00 €
720,00 €
2.400,00 €
2.550,00 €
620,00 €
800,00 €
2.400,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
50.01

3
1
2

1150
1120
750

3.450,00 €
1.120,00 €
1.500,00 €

1

163,74

635

50

20
21
22
23
24

ΤΕΜ
m2

163,74 €
31.750,00 €
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α/α ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 2,00
μ)
Δάπεδα ελαςτικά με επικαλ. ςυνκ.
χλοοτάπθτα (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 1,40 μ)
Κοκκϊδεσ υλικό (βότςαλο) από 2-8 mm
Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 m
Φωτιςτικό
ςϊμα
LED
ςυμμετρικισ
κατανομισ ιςχφοσ 70 W
Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων
καλωδίων 40 x 40 cm
Γείωςθ
από
ραβδοειδζσ
χαλφβδινο
θλεκτρόδιο
Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρίλαρ
οδοφωτιςμοφ
τεςςάρων
αναχωριςεων με ςυνδεςθ ςτο δίκτυο
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ.
τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα
PVC διατομισ 3 x 2,5 mm2
Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN
63mm.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ

μονάδα
τιμι
ποςότθτα
δαπάνθ
μζτρθςθσ
μονάδασ
m2

240

57

13.680,00 €

m2
m3
ΤΕΜ

932
32
4

50
80
650

46.600,00 €
2.560,00 €
2.600,00 €

ΤΕΜ

4

420

1.680,00 €

ΤΕΜ

6

60

360,00 €

ΤΕΜ
m

1
25

50
12

50,00 €
300,00 €

ΤΕΜ

1

1500

1.500,00 €

m
m

80
80

4,6
5,7

368,00 €
456,00 €

m

80

4

320,00 €
170.967,74
€
41.032,26 €
212.000,00
€

24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ππομήθεια θα σπημαηοδοηηθεί από ηο ππόγπαμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
επισοπήγηζη ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών.

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.

Θ
εκτιμϊμενθ
αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 212.000,00
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %.

€

Ζ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηεί ζε εθαηφλ πελήληα ( 150) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Μειέηε 37/2018 ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη
Καηαζθεπήο Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο
Γφκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο.
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τιμισ.
1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”
 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευμαηική Ιδιοκηηζία, υγγενικά Γικαιώμαηα και
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
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 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,
 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
 Σελ αξηζ 37/2018 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο
 Σελ αξηζ. Α 801/08-11-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
686ΥΧ1Ν-1ΦΘ θαη ΑΓΑΜ 18 REQ003975991 2018-11-08 )

(ΑΓΑ

 Ζ αξηζ. 7/2018 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (ΑΓΑ
601ΚΧ1Ν-Η1Ο)
 Ζ αξηζ. 38/2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ (ΑΓΑ ΧΤΖΠΧ1ΝΚΟΗ)
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα
δηαγσληζκνύ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

ΤΟΡΟΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ
http://www.promitheus.gov.gr
23/11/2018

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΞΗΣ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

27/11/2018

20/12/2018
και ϊρα 14:00
μ.μ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΡΩΝ ΣΤΟ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡΟΣΦΑΓΗΣΗ

ΕΩΣ 28/12/2018 και ϊρα 14:00
μ.μ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 04/01/2019 και
ϊρα 11:00 π.μ
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Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 20/12/2018 θαη
ώξα 14:00 κ.κ
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
1.6

Γεκνζηόηεηα

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε
πζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό ://///////////////
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ
Διιεληθφ Σχπν , ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 ζηελ εθεκεξίδα «
ΛΑΚΧΝΗΚΟ ΣΤΠΟ »
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.sparti.gov.gr
Έμνδα δεκνζηεύζεωλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
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1. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Γηαθήξπμεο (ΜΔΛΔΣΖ)
2. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο (ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ)
3. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο (ΣΔΤΓ)
2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ:www.sparti.gov.gr
2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην
αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία
είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη
δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα
ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ
πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γλώζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε
πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
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Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ
νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο
.
έγγπαθο.

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε
κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο
ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγςήζειρ

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά
«ή ρξεκαηνδνηηθά» ηδξχκαηα «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ
πεξηπηψζεσλ β΄θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13)», πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ
ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ)
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο
Δπηινγήο

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Δθφζνλ αλαηεζεί ε ζχκβαζε ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα
πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% πνζνχ ρηιίσλ
πεληαθνζίσλ επξψ θαη νθηψ ιεπηψλ ( € 3.419,36). ηελ πεξίπησζε έλσζεο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη
04/05/2019, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
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2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995,
ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
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ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο ωο άλω πεξηπηώζεηο (α) έωο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων,
εφόςον ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ..

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο:
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 4412/2016, (β) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(γ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,
(δ) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
Δάλ ζηηο ωο άλω πεξηπηώζεηο (α) έωο (δ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ).
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη,
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο
σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε
ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

69

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο:
α) ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν
δηαλνκέαο, πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ,
πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα απφ απηνχο, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, πνπ έρεη
εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε
ζπκκφξθσζε ηνπο, κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ
1176.
β) ε πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
αζθαιείαο άιισλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκφξθσζεο πξέπεη
λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΤΑ
28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη),
ηερληθή έθζεζε επηθπξσκέλε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
γ) λα αλαθέξνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηηεηίαο.
2.2.6 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ
διασείπιζηρ

ποιόηηηαρ

και

ππόηςπα

πεπιβαλλονηικήρ

ηηο παηδηθέο ραξέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο ΤΑ 28492/09 ΦΔΚ
931Β).
Δηδηθφηεξα:
Α) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ
παηρλίδη.
Β) Σα φξγαλα ηεο παηδηθήο ραξάο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) θαη λα θέξνπλ
βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γ) Σα ζπζηήκαηα δαπέδνπ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1,ΔΛΟΣ ΔΝ1177 (ΔΝ1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ71-3 θαη
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λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ISO 14001 ή ηζνδχλακν.
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή
ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη
ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-052009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ.
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ
αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ην ζθνπφ απηφ, κέζσ
δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ
πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά.
Δ) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, κφληκα ζε ζέζε νξαηή απφ ην
επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα:
1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ αληηπξνζψπνπ
ή ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο
ηνπ θάζε νξγάλνπ
2.ηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο θαηαζθεπήο
3. Αξηζκφο θαη ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηζνδχλακνπ
ηνπ.
2.2.7 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
2.2.8 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ
2.2.8.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ
βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα
κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα
ΗΗΗ
ην νπνίν απνηειεί
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ
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εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην
νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ
θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.8.2 Αποδεικηικά μέζα

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο
θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ
ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.7).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα
ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο
ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη
2.2.3.4.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016 ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79
παξ. 4 λ. 4412/2016
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
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δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ
πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην
νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ
έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε
εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ,
εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπο]:
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Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,
θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά
ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο
αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη
νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30
(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ηελ έδξα ηεο δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε
ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ
κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%),
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ
εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί
ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη,
σζηφζν, λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν
ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005».θαη
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο
γηα
ηελ
άζθεζε
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
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Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ εηψλ.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ: α) ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, γηα ηα φξγαλα.
β) ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1,ΔΛΟΣ ΔΝ1177 (ΔΝ1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ71-3 πηζηνπνηεηηθφ
ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο,
γηα ηα ζπζηήκαηα δαπέδνπ αζθαιείαο
γ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ISO 14001 ή ηζνδχλακν.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε
θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο
νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ.
2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε
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δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I
ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά,
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016,
ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) ».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη
λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν
ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖΓηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή
Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα
νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη
λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ ωο άλω
ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεωηηθά από ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνύλ ζε πξωηόηππε κνξθή ζύκθωλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα
πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ
επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο
(Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα
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πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε
έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»

2.4.3.1
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8.1. ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ
ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗΗ ),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο
παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην
ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο Τιηθψλ », ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ
ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλνπλ.
2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και
ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο ρακειφηεξε ηηκή, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα I ηεο δηαθήξπμεο θαη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν ην
νπνίν απνηειεί ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο θαη ππάξρεη αλαξηεκέλν
ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζην ΔΖΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:
www.sparti.gov.gr
Α. Σηκέο
[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ]
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά”
ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα
IΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.]
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε
ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ
νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
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δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο
ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102
ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο
ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ζη) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζη) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα
έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην
άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 04/01/2019 θαη ψξα 11:00 π.κ
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,
θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε
ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ
ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην
χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ (
εγθπξφηεηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε
ηνπ νξγάλνπ.
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β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ
απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ
(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε
νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο
άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ
ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία
επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα όιωλ ηωλ αλωηέξω ζηαδίωλ («Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζω ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλωλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.
Καηά ηεο αλωηέξω απόθαζεο ρωξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθωλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο.
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
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Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην
ΣΔΤΓ, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ
ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη
φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε
ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα
εθαηφ θαη σο εμήο: Ππνζνζηφ 25% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο
θαη πνζνζηφ 30% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο
ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ
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λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν
3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή
Πξνζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο
πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο
θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην
ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF),
ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363
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ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215
Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ
πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο
ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα
ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.

4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Δγγπήζεηο

(θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
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Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο
παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.Σν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή απνδεζκεχνληαη
ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ
πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ
(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ
ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .
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4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο
ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα)
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ.
β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Γενικότερα κα ιςχφουν τα ακόλουκα :
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.,
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. .
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ
θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4
Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο,
εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ
απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο,
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα
αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
87

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζεπαξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο,
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –
αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.
4412/2016 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο
δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο
δ) ςτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
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6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο
πιηθώλ

6.2.1.
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο αξηζ. 38/2018 (ΑΓΑ
ΧΤΖΠΧ1Ν-ΚΟΗ) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη ζε
ζεκείν πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δε ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, δε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ
πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο
ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα
δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
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ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ
επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη
εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο
πνζφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ
1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη
ππφθεηηαη
ζε
θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΜΔΛΔΣΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΔΤΓ
Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Αλαζηαζία Ξπδηά
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Μεηά ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα ν Κνο Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά.
H Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
, ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010,ηελ αξηζ. 37/2018
ζρεηηθή κε ηελ πξνκήζεηα μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών,
Υυποηαξίαρ, Τπηπεζίαρ Γόμηζηρ και Πεπιβάλλονηορ ηος Γήμος
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)
Δγκπίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ππ.αξηζκ. 37/2018 μελέηη ηος
Σμήμαηορ Μελεηών και Καηαζκεςήρ
Έπγυν, ηηρ Γ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών, Υυποηαξίαρ, Τπηπεζίαρ
Γόμηζηρ και Πεπιβάλλονηορ
ηος Γήμος γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηλο
« Ππομήθεια-Σοποθέηηζη Δξοπλιζμού για ηην
αναβάθμιζη
παιδικών
σαπών
ηος
Γήμος
πάπηηρ»,
Πποϋπολογιζμού
212.000,00 Δςπώ (με Φ.Π.Α),ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηος ανοικηού
ηλεκηπονικού
διαγυνιζμού ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
2)Καζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνκήζεηαο σο εμήο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
Σαρ. Γ/λζε: Μαγνύια
Σαρ. Κσδ: 23100
Πιεξνθνξίεο: Μ. Βαραβηώινπ
Σειέθσλν: 27313-61116
FAX: 27313-61124
e-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr

πάξηε…
Αξηζ. Πξση:
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ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ –
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 212.000 € ΜΔ Φ.Π.Α
ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ://////////
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

CPV 37535200-9
ΚΩΓΙΚΟ NUTS GR254
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2. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ΤΜΒΑΗ
1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΘΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 83-91

Ρόλθ

ΣΡΑΤΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

23100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

GR 254

Τθλζφωνο

27313-61116- 27313-63359

Φαξ

27313-61124

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr
k.varzakakos@1504.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΜΑΙΑ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΗΑΚΑΚΟΣ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://www.promitheus.gov.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.sparti.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ ανάπτυξθ κι θ ςυνεχισ βελτίωςθ
των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ των δθμοτϊν.

Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ
β)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ και από τθ Δ/νςθ: www.sparti.gov.gr
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ II του Υπουργείου
Εςωτερικϊν.
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- Θ δαπάνθ για
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον
προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 Διμου Σπάρτθσ:

Κ.Α 69-7135.001 του

1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου Σπάρτθσ, ςφμφωνα με τα προτεινόμενα ςτθν
αρικ. 37/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Μελετϊν και Καταςκευισ Ζργων, τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν, Χωροταξίασ, Υπθρεςίασ Δόμθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ. Ρροβλζπεται θ προμικεια
και τοποκζτθςθ επιλζξιμων ειδϊν, με βάςθ τθ πρόςκλθςθ για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ
ΙΙ του Υπουργείου Εςωτερικϊν (όργανα, δάπεδα προςταςίασ από πτϊςθ και είδθ
θλεκτροφωτιςμοφ), για τθν ανακαίνιςθ δζκα πζντε (15) υφιςτάμενων παιδικϊν χαρϊν ςτισ
Δ.Ε που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω μελζτθ.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
CPV 37535200-9
μονάδα
τιμι
α/α ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ποςότθτα
δαπάνθ
μζτρθςθσ
μονάδασ
1
Τετρακζςια τραμπάλα ελατιριο
ΤΕΜ
6
530
3.180,00 €
2

Σφνκετο όργανο (γζφυρα-τςουλικρα)

ΤΕΜ

3

3800

11.400,00 €

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Δικεςια κοφνια (π-ν) με μεταλλικό οριηόντιο
Τςουλικρα νθπίων με πατάρι
Τραμπάλα ξφλινθ
Τςουλικρα με πατάρι
Ηωάκι ελατιριο
Τετρακζςια ξφλινθ κοφνια (ν-π)
Μφλοσ (αυτοκινοφμενοσ)
Οκτάγωνθ αναρρίχθςθ
Σφνκετο όργανο 2
Κουηινζτα κοφνιασ
κακίςματα κοφνιασ παίδων
κακίςματα κοφνιασ νθπίων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια παίδων
Δικζςια ξφλινθ κοφνια νθπίων
Μεταλλικι τςουλικρα 2m
Πργανο παιχνιδιοφ για ΑΜΕΑ
Τςουλικρα νθπίων
ξφλινθ τραμπάλα 2κεςια ελατθρίου με
ηωάκια
Τςουλικρα 3μ.
Σπιτάκι δραςτθριοτιτων
Ρλθροφοριακι πινακίδα με ςτοιχεία ζργου
και χρθματ. προγράμματοσ
Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ.
1,30)

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

2
2
5
1
3
6
8
2
2
30
10
6
3
3
1
1
2

800
2000
350
3000
480
1200
750
2100
3850
20
95
120
800
850
620
800
1200

1.600,00 €
4.000,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €
1.440,00 €
7.200,00 €
6.000,00 €
4.200,00 €
7.700,00 €
600,00 €
950,00 €
720,00 €
2.400,00 €
2.550,00 €
620,00 €
800,00 €
2.400,00 €

ΤΕΜ
ΤΕΜ
50.01

3
1
2

1150
1120
750

3.450,00 €
1.120,00 €
1.500,00 €

1

163,74

635

50

20
21
22
23
24

ΤΕΜ
m2

163,74 €
31.750,00 €
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α/α ΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36

Δάπεδα ελαςτικά (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 2,00
μ)
Δάπεδα ελαςτικά με επικαλ. ςυνκ.
χλοοτάπθτα (φψουσ πτϊςθσ τουλ. 1,40 μ)
Κοκκϊδεσ υλικό (βότςαλο) από 2-8 mm
Ιςτόσ φωτιςμοφ φψουσ 4,00 m
Φωτιςτικό
ςϊμα
LED
ςυμμετρικισ
κατανομισ ιςχφοσ 70 W
Φρεάτιο ζλξθσ και ςφνδεςθσ υπόγειων
καλωδίων 40 x 40 cm
Γείωςθ
από
ραβδοειδζσ
χαλφβδινο
θλεκτρόδιο
Καλϊδια (ΝΥΥ) διατομισ 3 Χ 10 mm2
Ρίλαρ
οδοφωτιςμοφ
τεςςάρων
αναχωριςεων με ςυνδεςθ ςτο δίκτυο
Καλϊδια τφπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ.
τάςθσ 600/1000 V με μόνωςθ από μανδφα
PVC διατομισ 3 x 2,5 mm2
Αγωγόσ γείωςθσ γυμνόσ 25 mm2
Σωλινα από πολυαικυλζνιο διαμζτρου DN
63mm.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ

μονάδα
τιμι
ποςότθτα
δαπάνθ
μζτρθςθσ
μονάδασ
m2

240

57

13.680,00 €

m2
m3
ΤΕΜ

932
32
4

50
80
650

46.600,00 €
2.560,00 €
2.600,00 €

ΤΕΜ

4

420

1.680,00 €

ΤΕΜ

6

60

360,00 €

ΤΕΜ
m

1
25

50
12

50,00 €
300,00 €

ΤΕΜ

1

1500

1.500,00 €

m
m

80
80

4,6
5,7

368,00 €
456,00 €

m

80

4

320,00 €
170.967,74
€
41.032,26 €
212.000,00
€

24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ππομήθεια θα σπημαηοδοηηθεί από ηο ππόγπαμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
επισοπήγηζη ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών.

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.

Θ
εκτιμϊμενθ
αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 212.000,00
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %.

€

Ζ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηεί ζε εθαηφλ πελήληα ( 150) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η - Μειέηε 37/2018 ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη
Καηαζθεπήο Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο
Γφκεζεο θαη Πεξηβάιινληνο.
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τιμισ.
1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”
 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευμαηική Ιδιοκηηζία, υγγενικά Γικαιώμαηα και
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
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 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,
 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
 Σελ αξηζ 37/2018 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη Καηαζθεπήο Έξγσλ ηεο
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο Γφκεζεο θαη
Πεξηβάιινληνο
 Σελ αξηζ. Α 801/08-11-2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
686ΥΧ1Ν-1ΦΘ θαη ΑΓΑΜ 18 REQ003975991 2018-11-08 )

(ΑΓΑ

 Ζ αξηζ. 7/2018 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (ΑΓΑ
601ΚΧ1Ν-Η1Ο)
 Ζ αξηζ. 38/2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ (ΑΓΑ ΧΤΖΠΧ1ΝΚΟΗ)
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα
δηαγσληζκνύ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ

ΤΟΡΟΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ
ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ
http://www.promitheus.gov.gr
23/11/2018

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΞΗΣ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

27/11/2018

20/12/2018
και ϊρα 14:00
μ.μ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΡΩΝ ΣΤΟ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡΟΣΦΑΓΗΣΗ

ΕΩΣ 28/12/2018 και ϊρα 14:00
μ.μ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 04/01/2019 και
ϊρα 11:00 π.μ
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Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε 20/12/2018 θαη
ώξα 14:00 κ.κ
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
1.6

Γεκνζηόηεηα

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε
πζηεκηθό Αύμνληα Αξηζκό ://///////////////
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ
Διιεληθφ Σχπν , ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 ζηελ εθεκεξίδα
« ΛΑΚΧΝΗΚΟ ΣΤΠΟ »
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : www.sparti.gov.gr
Έμνδα δεκνζηεύζεωλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
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1. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Γηαθήξπμεο (ΜΔΛΔΣΖ)
2. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο (ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ)
3. Σν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο (ΣΔΤΓ)
2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
Σα αλσηέξσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ:www.sparti.gov.gr
2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην
αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία
είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη
δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα
ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ
πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γλώζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε
πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
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Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ
νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο
.
έγγπαθο.

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε
κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο
ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγςήζειρ

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά
«ή ρξεκαηνδνηηθά» ηδξχκαηα «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ
πεξηπηψζεσλ β΄θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄13)», πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ
ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ)
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο
απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο
Δπηινγήο

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Δθφζνλ αλαηεζεί ε ζχκβαζε ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα
πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% πνζνχ ρηιίσλ
πεληαθνζίσλ επξψ θαη νθηψ ιεπηψλ ( € 3.419,36). ηελ πεξίπησζε έλσζεο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη
04/05/2019, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
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2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995,
ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
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ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο ωο άλω πεξηπηώζεηο (α) έωο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων,
εφόςον ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ..

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο:
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 4412/2016, (β) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(γ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,
(δ) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
Δάλ ζηηο ωο άλω πεξηπηώζεηο (α) έωο (δ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ).
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη,
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο
σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε
ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ
ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
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Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο:
α) ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή ν εηζαγσγέαο ή ν
δηαλνκέαο, πνπ ζέηνπλ ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά εμνπιηζκνχο παηδηθψλ ραξψλ,
πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα θαζέλα απφ απηνχο, πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, πνπ έρεη
εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ, κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε
ζπκκφξθσζε ηνπο, κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ
1176.
β) ε πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
αζθαιείαο άιισλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκφξθσζεο πξέπεη
λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΤΑ
28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-05-2009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη),
ηερληθή έθζεζε επηθπξσκέλε απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ειέγρνπ.
γ) λα αλαθέξνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηηεηίαο.
2.2.6 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ
διασείπιζηρ

ποιόηηηαρ

και

ππόηςπα

πεπιβαλλονηικήρ

ηηο παηδηθέο ραξέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο ΤΑ 28492/09 ΦΔΚ
931Β).
Δηδηθφηεξα:
Α) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα αηνκηθφ ή νκαδηθφ
παηρλίδη.
Β) Σα φξγαλα ηεο παηδηθήο ραξάο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) θαη λα θέξνπλ
βεβαίσζε ειέγρνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γ) Σα ζπζηήκαηα δαπέδνπ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1,ΔΛΟΣ ΔΝ1177 (ΔΝ1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ71-3 θαη
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λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Γ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ISO 14001 ή ηζνδχλακν.
Δπηηξέπεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο άιια πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο πέξαλ
ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακα πξνο ηα αλαθεξφκελα. Ζ ηζνδπλακία απηή ζα ηεθκαίξεηαη απφ αλαιπηηθή
ηερληθή έθζεζε, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη
ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 28492/11-05-2009 (ΦΔΚ Β 931/18-052009, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ειέγρνπ.
Ζ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ
αζθαιείαο πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο γηα ην ζθνπφ απηφ, κέζσ
δηελέξγεηαο πεξηνδηθψλ, αλά δηεηία, ειέγρσλ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ
πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ αλά παηδηθή ραξά.
Δ) Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επθξηλψο, κφληκα ζε ζέζε νξαηή απφ ην
επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κε ηα αθφινπζα:
1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ αληηπξνζψπνπ
ή ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ δηαλνκέα, έηνο θαηαζθεπήο θαη αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο
ηνπ θάζε νξγάλνπ
2.ηνηρεία αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ (π.ρ θσδηθφο αξηζκφο) θαη έηνο θαηαζθεπήο
3. Αξηζκφο θαη ρξνλνινγία ηνπ εθαξκνδφκελνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή ηζνδχλακνπ
ηνπ.
2.2.7 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
2.2.8 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ
2.2.8.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ
βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα
κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα
ΗΗΗ
ην νπνίν απνηειεί
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ
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εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην
νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ
θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.8.2 Αποδεικηικά μέζα

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο
θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ
ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.7. ηεο παξνχζαο, νη
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.7).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα
ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο
ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη
2.2.3.4.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016 ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79
παξ. 4 λ. 4412/2016
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
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δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ
πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην
νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ
έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε
εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ,
εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπο]:
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Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,
θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά
ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο
αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη
νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30
(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ηελ έδξα ηεο δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε
ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ
κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%),
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ
εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί
ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη,
σζηφζν, λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν
ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο
θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005».θαη
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο
γηα
ηελ
άζθεζε
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
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Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ εηψλ.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ: α) ΔΛΟΣ ΔΝ 1176 (ΔΝ 1176) πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ
αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, γηα ηα φξγαλα.
β) ΔΛΟΣ ΔΝ1176-1,ΔΛΟΣ ΔΝ1177 (ΔΝ1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ71-3 πηζηνπνηεηηθφ
ζπκκφξθσζεο κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο,
γηα ηα ζπζηήκαηα δαπέδνπ αζθαιείαο
γ) Ζ Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηρληδηψλ πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ISO 14001 ή ηζνδχλακν.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα
αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο,
δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε
θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο
νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ.
2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε
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δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I
ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά,
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016,
ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) ».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη
λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν
ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖΓηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή
Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο
ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα
νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη
λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηωλ ωο άλω
ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεωηηθά από ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνύλ ζε πξωηόηππε κνξθή ζύκθωλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα
πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ
επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο
(Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα
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πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε
έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»

2.4.3.1
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8.1. ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ
ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗΗ ),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο
παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην
ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην «Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο Τιηθψλ », ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ
ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλνπλ.
2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και
ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο ρακειφηεξε ηηκή, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα I ηεο δηαθήξπμεο θαη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν ην
νπνίν απνηειεί ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο θαη ππάξρεη αλαξηεκέλν
ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζην ΔΖΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:
www.sparti.gov.gr
Α. Σηκέο
[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ]
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά”
ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα
IΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.]
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε
ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ
νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
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δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο
ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102
ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο
ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ζη) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζη) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα
έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην
άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 04/01/2019 θαη ψξα 11:00 π.κ
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»,
θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε
ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ
ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην
χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ (
εγθπξφηεηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε
ηνπ νξγάλνπ.
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β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ
απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ
(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε
νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο
άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ
ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία
επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα όιωλ ηωλ αλωηέξω ζηαδίωλ («Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζω ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλωλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.
Καηά ηεο αλωηέξω απόθαζεο ρωξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθωλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο.
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
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Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα
δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην
ΣΔΤΓ, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ
ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη
φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε
ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα
εθαηφ θαη σο εμήο: Πνζνζηφ 25% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη
πνζνζηφ 30% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο
πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε
απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ
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λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν
3.4. ηεο παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο
πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή
Πξνζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο
πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο
θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην
ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF),
ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363
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ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215
Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ
πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο
ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα
ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Δγγπήζεηο

(θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο
παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.Σν
πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή απνδεζκεχνληαη
ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ
πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ
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δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ
(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ
ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .
4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο
ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα)
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ.
β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο

123

ΑΔΑ: ΩΓΛΧΩ1Ν-36Σ

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Γενικότερα κα ιςχφουν τα ακόλουκα :
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.,
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. .
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ
θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4
Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο,
εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ
απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) .
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο,
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα
αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
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ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζεπαξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο,
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –
αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.
4412/2016 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο
δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο, είηε
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ
απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
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γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο
δ) ςτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο
πιηθώλ

6.2.1.
Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο αξηζ. 38/2018 (ΑΓΑ
ΧΤΖΠΧ1Ν-ΚΟΗ) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη ζε
ζεκείν πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θάζε θνξά.
ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζθεξφκελα είδε δε ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, δε ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζα
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ
πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο
ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα
δχν κέξε.
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ
επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη
εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.3

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο
πνζφηεηαο ησλ πξνκεζεηψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ
1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη
ππφθεηηαη
ζε
θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΜΔΛΔΣΗ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΔΤΓ
Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Αλαζηαζία Ξπδηά

Η απόθαζε απηή πήξε απμ. αξηζ.

398/2018.

Σν παξόλ πξαθηηθό ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε όπσο πην θάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
Καλειιόπνπινο Γεώξγηνο
Καπεηαλάθεο αξάληνο
Καξκνίξεο Ισάλλεο
Ρήγαο Παλαγηώηεο
κπξληόο Δπζηξάηηνο
ηαζόπνπινο Ισάλλεο

Αθξηβέο απόζπαζκα
πάξηε
21- 11-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

128

