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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΘΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκπιζη διενέπγειαρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην ςλοποίηζη ηηρ
ςπηπεζίαρ με ηίηλο « Αμοιβέρ Κηηνιάηπων», έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ
απιθ. 1/2019
μελέηηρ
ηος Σμήμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Δ/νζηρ
Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ και καθοπιζμόρ ηων όπων διακήπςξηρ ».

Από ηο ππακηικό 8 /2019 ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ
---------------------------------------------------------------------------------------------------Απιθμόρ απόθαζηρ
45 /2019
------------------------------------------ηε πάξηε ζήκεξα ζηηο 12-03-2019 εκέξα Σπίηη
δεκφζηα

θαη ψξα 19.00

ζπλήιζε ζε

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 4459/08-03-2019

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 .
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Κνο Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν
ελλέα (9) κειψλ, βξέζεθαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο (Πξφεδξνο)

2.

Βιήηαο Νηθφιανο

3.

Καλειιφπνπινο Γεψξγηνο

4.

Καπεηαλάθεο αξάληνο

5.

Καξκνίξεο Ισάλλεο

6.

Ρήγαο Παλαγηψηεο

7.

κπξληφο Δπζηξάηηνο

8.

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

9.

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

ΑΠΟΝΣΕ
Μαθξπζνπνχινπ Υξηζηίλα
(ηαθηηθφ κέινο)
ηαζφπνπινο
Ισάλλεο
(ηαθηηθφ κέινο)

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θα Σζαπντηε Γεσξγία ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
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Ο Κνο Πξφεδξνο χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη

εηζεγνχκελνο ην 4ν

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ

ψκαηνο ηελ ππ.αξηζκ. 4376/2019 έγγξαθε εηζήγεζε

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλέθεξε ηα εμήο:
ΘΕΜΑ: Έγκπιζη διενέπγειαρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού για ηην ςλοποίηζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο « Αμοιβέρ
Κηηνιάηπων», έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ απιθ. 1/2019 μελέηηρ ηος Τμήμαηορ Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ ηηρ Δ/νζηρ Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ και καθοπιζμόρ ηων όπων διακήπςξηρ.

ύκθσλα κε ην άπθπο 72 παπ.1δ και ε ηος Ν.3852/2010: «[…]δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε
δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ,
παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε) κε ηελ επηθύιαμε
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο
δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο,
[…]»
ύκθσλα κε ην άπθπο 116 ηος Ν.4412/2016: «1.Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ
λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
θαη ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117 θαη 118 θαη ζην ζύζηεκα πξνεπηινγήο ηνπ άξζξνπ 303
αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπ. Σα αλώηαηα ρξεκαηηθά όξηα ησλ άξζξσλ 117 θαη 118, κπνξεί λα αλαπξνζαξκόδνληαη κε θνηλή
απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.
2.ηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ δελ απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο»
ύκθσλα κε ην άπθπο 117 ηος Ν.4412/2016, όπσο ηζρύεη: «1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη
δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Επηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνύο
θoξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθόζνλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ηόζνη ζηε ζρεηηθή αγνξά. 3.Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ
θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 4.Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γίλνληαη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε.. 5.Οη ιεπηνκέξεηεο
δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.»
ύκθσλα κε ην άπθπο 54 παπ.7 ηος Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.»
ύκθσλα κε ην άπθπο 209 παπ.9 ηος Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.
3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016: «Γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη
απόθαζε Δεκάξρνπ ή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο, πξνέδξνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
ηδξπκάησλ, ρσξίο πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε εγθξίλνληαη από
ηνλ Δήκαξρν ή ηνλ Πξόεδξν Κνηλόηεηαο ή ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ, ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή ηδξύκαηνο. Γηα ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξν δηαγσληζκό) απαηηείηαη απόθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο
ή ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζπλδέζκσλ, λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
ηδξπκάησλ, πνπ εγθξίλεη θαη ηα ζπληαζζόκελα ηεύρε».
ην Δήκν καο ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν « Αμοιβέρ Κηηνιάηπων »
ηνλ ΚΑ 15-6117.003 πξνϋπνινγηζκνύ Δήκνπ πάξηεο, ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 έρεη εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε
πίζησζε 31.999,24 επξώ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν « Ακνηβέο Κηεληάηξσλ ».
Με ηελ αξηζ. Α 226/01-03-2019 (ΑΔΑ ΩΨΞ6Ω1Ν-9Κ θαη ΑΔΑΜ 19REQ004548232 2019-03-01 ) Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο, έγηλε ε Έγθξηζε θαη Δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ € 31.999,24 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 15-6117.003 γηα «Ακνηβέο
Κηεληάηξσλ »
Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο έρεη ζπληάμεη ηελ αξηζ. 1/2019 κειέηε ε
νπνία έρεη σο εμήο:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΜΔΛΔΣΗ
Απ. 1/2019
ΤΠΗΡΔΙΑ: «Αμοιβέρ κηηνιάηπων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ ςπηπεζίερ”

ΠΑΡΣΗ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2019

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Τπηπεζία: «Αμοιβές κτηνιάτρων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ
ςπηπεζίερ”
Κ.Α.: 15-6117.003

Απ. Μελέηηρ: 1/2019
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ πνπ επηβάιιεη ε θείκελε λνκνζεζία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ
πάξηεο. πγθεθξηκέλα ππεξεζίεο πξνζθεξφκελεο απφ ηδηψηε θηελίαηξν θαηφπηλ ζχκβαζεο κε ην
Γήκν, ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία αθνχ ζην Γήκν πάξηεο δελ ππεξεηεί πξνζσπηθφ κε εηδηθφηεηα
ΠΔ Κηεληάηξσλ.
πληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08-08-2016), ησλ
άξζξσλ 158 & 209 Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/08-06-2006) θαη άξζξν 72 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ
87/η.Α΄/7-6-2010).
ην Γήκν πάξηεο ην πξφβιεκα χπαξμεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ (θπξίσο ζθχισλ) δηνγθψλεηαη
φιν θαη πεξηζζφηεξν. Η εξγαζία απηή, πξνβιέπεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπο, ηελ πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηε κείσζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Γεληθά αλακέλεηαη λα θαιχςεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Γήκνπ νη νπνίεο απνξξένπλ βάζεη ηνπ Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 15/ η.Α΄/02-02-2012) θαη ηνπ
Ν.4235/2014 (ΦΔΚ 32/η.Α΄/11-02-2014).
Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 32.000,00 επξψ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ πάξηεο (Κ.Α. 15-6117.003).
Γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ιήθζεθαλ ππφςε νη:




Η Τ.Α. 280239/2003 (ΦΔΚ 1712/η.Β΄/19-11-2003): «Πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο
αδέζπνησλ ζθχισλ θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο»
Ο Νφκνο 4039/2012 (ΦΔΚ 15/η.Α΄/02-02-2012): «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα
δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε
κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ».
Ο Νφκνο 4235/2014 (ΦΔΚ 32/η.Α΄/11-02-2014) «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη
θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ
ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ».

Ο Γηαγσληζκφο γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζα δηεμαρζεί
4412/2016 (ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο).

ζχκθσλα

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο εξγαζίεο:
Κηεληαηξηθφο έιεγρνο, εκβνιηαζκφο, ζηείξσζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο,
παξαθνινχζεζε
αλάξξσζεο,
ζήκαλζε,
απνπαξαζίησζε,
εμέηαζε
γηα
ιετζκαλίαζε,
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη παξακνλή ζην ηαηξείν φπνπ απαηηείηαη θ.ι.π. θηεληαηξηθέο
πξάμεηο ζηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
Αξθεηέο θνξέο επηβάιιεηαη ε παξνρή θαη άιισλ εηδηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, φπσο ρεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο θαη ελίνηε ε επζαλαζία.
Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν κε αηνκηθή θαξηέια γηα θάζε αδέζπνην δψν, φπνπ αλαγξάθνληαη φιεο
νη ηαηξηθέο πξάμεηο, ν αξηζκφο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, επηθνιινχληαη ηα θνππφληα ησλ
θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη θαη θξαηείηαη πιήξεο αξρείν κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Οη θαξηέιεο
απηέο ηνπ αξρείνπ θαηαρσξήζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηαδηαθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Δπίζεο γηα θάζε δψν πνπ έγηλε ρεηξηζκφο, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ζηνηρεία
φπσο: πνηνο παξέδσζε ην δψν ζηνλ θηελίαηξν, πνηνο ην παξέιαβε ζηε ζπλέρεηα, πξνο πνηα
θαηεχζπλζε θ.ι.π.
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Απφ ηελ θχξηα αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ κεγεζπλφκελνπ πξνβιήκαηνο εμαηηίαο ηνπ ζπλερψο
απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ, πξνηεξαηφηεηα ζα δίδεηαη ζηε ζηείξσζε ζειπθψλ
ζθπιηψλ έλαληη ησλ αξζεληθψλ.
Αλ βξεζεί δψν κε θαη’ αξρήλ ιετζκαληαθή δηάγλσζε, πξέπεη λα δηελεξγνχληαη πεξαηηέξσ
εμεηάζεηο επηβεβαίσζεο ηεο λφζνπ θαη εμαθξίβσζεο ηνπ βαζκνχ ηεο κφιπλζεο ζε πηζηνπνηεκέλν
εξγαζηήξην κε κέξηκλα ηνπ θηεληάηξνπ, κέζσ ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εμεηάζεη ε πεληακειήο επηηξνπή ηελ παξαπέξα δηαρείξηζε ηεο πεξίπησζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θέξεη φια ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, λα αζθεί λφκηκα ην
επάγγεικα ηνπ θηελίαηξνπ θαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν ηαηξείν γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
πάξηε 15 / 02 /2019
Ο πληάμαο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 15 / 02 /2019
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο

Ηιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΠΔ

Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΠΔ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
& ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Απ. Μελέηηρ: 1/2019

Τπηπεζία: «Αμοιβές
κτηνιάτρων»
CPV: 8520000-1 “Κηηνιαηπικέρ
ςπηπεζίερ”
Κ.Α.: 15-6117.003

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ην θφζηνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ
θαη ε ζπκβνπιεπηηθνχ ηχπνπ επηζηεκνληθή - ηερληθή ζηήξημε.
Η παξνρή ππεξεζίαο “ακνηβέο θηεληάηξσλ” ζα εθηειεζηεί κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 31.999,24 εςπώ
(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ΦΠΑ 24%).
Καηά ηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ε
ππεξεζία αληηκεηψπηζε πνηθίια πεξηζηαηηθά, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο απνδείρζεθε κε πξνβιέςηκνο
θαη ζπλεπψο νη πνζφηεηεο αλά είδνο εξγαζίαο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ γηαηί είλαη άγλσζηεο
νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαζψο
επεξεάδνληαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη έθηαθηα γεγνλφηα ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αδέζπνησλ.
πλεπψο νη θαησηέξσ πνζφηεηεο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη’ εθηίκεζε θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ
αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη
ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
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α/α
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(σωπίρ
ΦΠΑ)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΓΑΠΑΝΗ
(σωπίρ ΦΠΑ)

Ηιεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη
Καηαγξαθή (Σνπνζέηεζε microchip)
Δπίζθεςε κεηά ελέζηκεο ζεξαπείαο
Δπίζθεςε κεηά ρνξεγήζεσο νξνχ
ελδνθιεβίσο
Δκβνιηαζκφο κε πνιιαπιφ εκβφιην
θαη αληηιπζζηθφ, γαζηξεληεξηθή
απνπαξαζίησζε
Δκβνιηαζκφο κε πνιιαπιφ εκβφιην,
γαζηξεληεξηθή απνπαξαζίησζε
Δκβνιηαζκφο κε αληηιπζζηθφ εκβφιην

Αξηζ. δψσλ

140

16,13

2.258,20 €

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

65
25

16,13
24,19

1.048,45 €
604,75 €

Αξηζ. δψσλ

14

20,16

282,24 €

Αξηζ. δψσλ

15

16,13

241,95 €

Αξηζ. δψσλ

80

4,84

387,20 €

Δκβνιηαζκφο κε αληηιπζζηθφ
εκβφιην, γαζηξεληεξηθή
απνπαξαζίησζε
Θεξαπεία γαζηξεληεξηθήο
παξαζίησζεο
Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο αίκαηνο αλά
παξάκεηξν
Θεξαπεία δεξκαηηθψλ παξαζηηψζεσλ
(θξφησλεο, ςχιινη, ςψξεο)
Γεληθή αίκαηνο

Αξηζ. δψσλ

30

8,87

266,10 €

Αξηζ. δψσλ

12

4,03

48,36 €

Αξηζ. δψσλ

45

4,84

217,80 €

Αξηζ. δψσλ

30

20,16

604,80 €

Αξηζ. δψσλ

15

19,35

290,25 €

Γηπιφ ηεζη εξιηρίσζεο-ιετζκαλίαζεο
Σεζη ιετζκαλίαζεο
Σεζη εξιηρίσζεο ζθχινπ
Σεζη ιεπηνζπείξσζεο ζθχινπ
Θεξαπεία εξιηρίσζεο ζθχινπ
Αηκνιεςία θαη απνζηνιή νξνχ
αίκαηνο ζην ΚΚΙΑ κέζσ ΓΑΟΚ ΠΔ
ΛΑΚΩΝΙΑ γηα ηελ εξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε ηεο ιετζκαλίαζεο ηνπ
ζθχινπ θαη εχξεζε ηίηινπ
αληηζσκάησλ
Test παξβνΐσζεο(ηχθνπ) ηνπ ζθχινπ
Δμέηαζε θνπξάλσλ γηα παξάζηηα
Καιιηέξγεηα γηα εχξεζε
δεξκαηνκπθήησλ ζθχινπ
Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε μεζκάησλ
δέξκαηνο
Αθηηλνγξαθία απιή ρσξίο ηε
ρνξήγεζε εξεκηζηηθνχ
Υεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο γάηαο
Υεηξνπξγηθέο κηθξνεπεκβάζεηο
ζθχινπ
ηείξσζε γάηαο
ηείξσζε ζθχιαο αλεμαξηήηνπ
βάξνπο θαη ζηαδίνπ αλαπαξαγσγηθνχ
θχθινπ (θαη ππνκήηξα)
Δπλνπρηζκφο γάηνπ
Δπλνπρηζκφο ζθχινπ
Πεξίδεζε θαηαγκάησλ κε ηε ρξήζε
γχςηλνπ επηδέζκνπ
Απιή παξαθνινχζεζε ζην
ηαηξείν/κέξα
Δληαηηθή παξαθνινχζεζε ζην ηαηξείν
/ εκέξα
Δπζαλαζία λενγέλλεηνπ θνπηαβηνχ

Αξηζ. δψσλ

Αξηζ. δψσλ

70
25
10
10
250
70

22,58
16,13
16,13
20,16
4,84
8,06

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

5
14
5

20,16
9,68
20,16

100,80 €
135,52 €
100,80 €

Αξηζ. δψσλ

30

9,68

290,40 €

Αξηζ. δψσλ

12

19,35

232,20 €

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

3
10

28,23
36,29

84,69 €
362,90 €

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

2
122

36,29
72,58

72,58 €
8.854,76 €

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

5
50
5

24,19
48,39
24,19

120,95 €
2.419,50 €
120,95 €

Αξηζ. δψσλ

78

16,13

1.258,14 €

Αξηζ. δψσλ

15

24,19

362,85 €

Αξηζ. δψσλ

8

2,82

22,56 €

Αξηζ. δψσλ
Αξηζ. δψσλ

1.580,60
403,25
161,30
201,60
1.210,00
564,20

6

€
€
€
€
€
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33

Αξηζ. δψσλ

3

12,10

36,30 €

Αξηζ. δψσλ

3

16,13

48,39 €

Αξηζ. δψσλ

5

20,16

100,80 €

Αξηζ. δψσλ

10

12,10

121,00 €

37

Δπζαλαζία κηθξφζσκνπ ζθχινπ έσο
10kg / γάηαο
Δπζαλαζία κεζαίνπ κεγέζνπο ζθχινπ
10-20 kg
Δπζαλαζία κεγαιφζσκνπ ζθχινπ 2040 kg
Δλέζηκε αλαηζζεζία κηθξφζσκνπ
ζθχινπ έσο 10 kg / γάηαο
Δλέζηκε αλαηζζεζία ζθχινπ 10-25kg

Αξηζ. δψσλ

10

16,13

161,30 €

38

Δλέζηκε αλαηζζεζία ζθχινπ>25kg

Αξηζ. δψσλ

10

20,16

201,60 €

39

Νεθξνηνκή θαη απνζηνιή νξγάλσλ
γηα ηνμηθνινγηθή εμέηαζε ζθχινπγάηαο

Αξηζ. δψσλ

4

56,45

225,80 €

ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ)

25.805,84 €

ΦΠΑ 24%

6.193,40 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

31.999,24 €

34
35
36

πάξηε 15 / 02 /2019
Ο πληάμαο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 15 / 02 /2019
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο

Ηιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΠΔ

Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΠΔ
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ εξγαζία παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηα
πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ πνπ επηβάιιεη ε θείκελε λνκνζεζία ζε φιε ηελ έθηαζε
ηνπ Γήκνπ πάξηεο. Σν πξφγξακκα ζα εθαξκνζηεί ζε αδέζπνηα δψα κε ηδηαίηεξε κέξηκλα ζε
εθαξκνγή ζηεηξψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αδέζπνησλ.
Η πξνυπνινγηδφκελε πξνο δηάζεζε δαπάλε είλαη 31.999,24 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24%, κέρξηο εμάληιεζεο σο άλσ αλεθέξζε ηνπ πνζνχ απηνχ. Η πίζησζε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 156117.003 κε ηίηιν: «Ακνηβέο θηεληάηξσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
Άπθπο 2ο: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
o N.3463/06 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/8-6-2006) πεξί Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, αξζ.209:
«Πξνκήζεηεο - Τπεξεζίεο - Μειέηεο», φπσο ηζρχεη.
o Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010): πεξί Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», αξζ.72:
«Οηθνλνκηθή επηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο», φπσο ηζρχεη.
o Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ»
o Ν.4039/2012 (ΦΔΚ 15/η.Α΄/11-02-2012) «Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα
ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε
θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ», φπσο ηζρχεη
Άπθπο 3ο: ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Σν πκθσλεηηθφ
2. Η δηαθήξπμε
3. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά
4. Η ηερληθή πξνζθνξά
5. Ο Πξνυπνινγηζκφο
6. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
7. Η ηερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 4ο: Σόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ
Οη ρψξνη παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ν Γήκνο πάξηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηα δψα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Άπθπο 5ο: Υπόνορ εκηέλεζηρ
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεη
δηάξθεηα δψδεθα (12) κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε
ζχκβαζε ζα μεθηλήζεη κεηά ηε ιήμε ηεο αξ. πξση. 12805/28-06-2018 πθηζηάκελεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 6ο: Δγγςήζειρ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Άπθπο 7ο: Τποσπεώζειρ αναδόσος
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ
γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.
Γλψζε ζπλζεθψλ ησλ εξγαζηψλ: Η έλλνηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ
αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο
ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη νηεζδήπνηε
8
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άιιεο ηνπηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη φηη νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε, πξνο
ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί.
Πνηφηεηα ππεξεζηψλ: Οη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζα παξέρνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη ηα νξηδφκελα ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Ο αλάδνρνο είλαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Πξνζσπηθφ: Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν.

Ο εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε βνεζεηηθνχ
πξνζσπηθνχ θ.ιπ. εθφζνλ απηφο δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ πείξα
πξνζφληα, γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβε ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο θ.ι.π. Ο
έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζθνπφ έρεη ηε δηαζθάιηζε
ηεο ηέιεηαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα
εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εξγνδφηε ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη ηηο ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο.
Φάθεινο έξγνπ - Ηκεξνιφγηα ππεξεζηψλ: Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξεο
αξρείν ππεξεζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο.
Ώξεο εξγαζίαο: Δθφζνλ απαηηείηαη θαη δεηεζεί ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ
ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί αθφκα θαη ππεξσξηαθά, θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη
ενξηέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο, εθφζνλ δηαηαρζεί γη' απηφ κε έγγξαθν απφ ηελ ππεξεζία.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο πξφζβαζεο θαη ζε ρξφλν
ιηγφηεξν ησλ δχν σξψλ φηαλ ηνπ δεηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ζε πεξηζηαηηθά πνπ απφ ηε
θχζε ηνπο επείγνπλ.
ηελ πεξίπησζε απηή θακία αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ ζα γίλεη δεθηή.
Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο - αηπρήκαηα - δεκηέο - αζθαιίζεηο: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ, γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο
ηηο εθάζηνηε αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θ.ι.π. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα
κέηξα πξνθχιαμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ
κέζσλ θαζψο θαη αζθάιεηαο ηνπ ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη
παληφο ηξίηνπ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, ππέρσλ κνλνκεξψο θάζε επζχλε
γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα απφ ηελ κε θαιή εθαξκνγή ηνπο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο είλαη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά
γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ εληνιέα, είηε ζε
ηξίηνπο, ιφγσ παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. Ο
αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ηπρφλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη έρεη θάζε αζηηθή
ή πνηληθή επζχλε απφ φπνπ θαη αλ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ αθφκε θαη αλ απηφ δελ
νθείιεηαη ζηελ ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςε ηνπ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο. ε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ
θαζψο κε απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη απφ ηα
κεηαθνξηθά κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ δεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη γεληθά
ζε θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.
Η αλαθνξά ησλ αλσηέξσ ζε ζρέζε κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο θαη ηα αηπρήκαηα δεκηέο, ζθνπφ έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηέιεηαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ ππεξεζηψλ
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εληνιέα ζηηο νπνηεζδήπνηε
παξαβάζεηο ή ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο.
Δθρψξεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ηξίην: Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ
φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ. Η
απφθαζε απηή παξέρεηαη εθ' φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη
ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

Δπηπιένλ:
Γηα ηηο εθάζηνηε εξγαζίεο ζα είλαη ελήκεξε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα γίλεηαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηζάιπεη ηα δψα γηα φζν δηάζηεκα ηπρφλ απαηηείηαη (π.ρ.
ζθπιηά γηα ην δηάζηεκα κεηά ηε ζηείξσζή ηνπο).
Να ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα πεληακειή επηηξνπή φηαλ θξίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ έθηαθηα
κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.
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ην θάθειν πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη θάθεινο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηα
νπνία είλαη:
i. άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θηεληάηξνπ ζε ηζρχ
ii. ππεχζπλε δήισζε κε ηε δηεχζπλζε ηνπ λνκίκσο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δψσλ (θηεληαηξείνπ
ή θηεληαηξηθή θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα
κειέηε ππεξεζίεο.
iii. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκσο ηεξνπκέλνπ ηαηξείνπ δψσλ (θηεληαηξείνπ ή θηεληαηξηθή
θιηληθή), ζην νπνίν ζα ιακβάλνπλ ρψξα νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη.
iv. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη: α) πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην
δηαγσληζκφ, β) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο
κειέηεο θαη φηη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
Άπθπο 8ο: Τποσπεώζειρ Γήμος
Ο Γήκνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλά ηνπ λα πεξηζπιιέγεη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο ψζηε λα
παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 9ο: Ανωηέπα Βία
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν
204 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 10ο: Σπόπορ επιμέηπηζηρ ςπηπεζιών
Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε εξγαζίαο είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο κειέηεο.
Άπθπο 11ο: Δκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ, παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ και επίλςζη
διαθοπών
Η ζχκβαζε ζα πινπνηεζεί θαη παξαιεθζεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Ν.4412/2016.
Άπθπο 12ο: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Άπθπο 13ο: Διδικέρ δαπάνερ βαπύνοςζερ ηον ανάδοσο
Ο αλάδνρνο ησλ εξγαζηψλ ζα έρεη ππφςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ:
 Οη νπνηεζδήπνηε θχζεσο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί, δειαδή κηζζνί,
εκεξνκίζζηα, ππεξσξίεο θαη επηβαξχλζεηο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο, ενξηέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ηεο
εξγαζίαο, νη δηάθνξεο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θπξίαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη Σακείσλ, δψξα ενξηψλ, επίδνκα θαη εκεξνκίζζηα αδείαο,
απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσλ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σέινο θάζε
λφκηκε ππνρξέσζε θαη γεληθά επηβάξπλζε, πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
 Οη δαπάλεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πιήξε
έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
 Οη πξφζζεηεο δαπάλεο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επηκέξνπο θαη ηδηαίηεξνπ ρψξνπο.
 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηνπο ρψξνπο ππεξεζηψλ.
 Οη δαπάλεο αζθαιίζεσο ή απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ή
ηξίησλ.
 Όιεο νη δαπάλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο θάζε θχζεσο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, θξαηήζεηο
ππέξ ηξίησλ.
Άπθπο 14ο: Σπόπορ πληπωμήρ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ν.4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηε
πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία
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αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αλαηξεζεί απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε
δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα
επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν.

πάξηε 15 / 02 /2019
Ο πληάμαο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 15 / 02 /2019
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο

Ηιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΠΔ

Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΠΔ

ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 31.999,24
εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ελώ ε δηάξθεηα ηεο ζα είλαη δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
Παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε:
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύεη
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
- ηελ αξηζ. 1/2019 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο
-Σελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2019 όπσο
αλαθέξεηαη αλσηέξσ
- ηελ αξηζ. Α 226/01-03-2019 Α.Α.Τ
- ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ
λα απνθαζίζεη:
Α)Για ηην έγκπιζη ανάθεζηρ ηηρ ανωηέπω ςπηπεζίαρ με ζςνοπηικό διαγωνιζμό
Β) Για ηην έγκπιζη ηηρ απιθ. 1/2019 μελέηηρ ηος Τμήμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ
Γ) Για ηον καθοπιζμό ηων όπων ηος διαγωνιζμού για ηην ςπηπεζία « Αμοιβέρ Κηηνιάηπων » ωρ εξήρ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΙΩΝ

Ημερομθνία:
Αρικ. Πρωτ:

ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ
« ΑΜΟΙΒΕ ΚΣΗΝΙΑΣΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΑΤΗΣ
Διακθρφςςει
τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου , για τθ διενζργεια τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Αμοιβζσ Κτθνιάτρων »
προχπολογιςμοφ 31.999,24 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006
γ) Τθν αρικ. Α 226/01-03-2019 Α.Α.Υ με ΑΔΑΜ 19REQ004548232 2019-03-01 και ΑΔΑ ΩΨΞ6Ω1Ν-9ΚΣ
δ)τθν υπϋαρικ. …………………Α.Ο.Ε με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ αρικ. 1/2019 μελζτθσ του
Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ, αποφαςίςτθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και κακορίςτθκαν οι όροι δθμοπράτθςθσ
ε) τθ βεβαίωςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ,
για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ
δζςμευςθ ςτα οικεία Μθτρϊα Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 1.
η) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ

καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου διενζργειασ τθσ
ανωτζρω υπθρεςίασ ωσ κατωτζρω:

Άρκρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Σπάρτθσ
Οδόσ: Ευαγγελιςτρίασ 83-91
Ταχ.Κωδ: 23100
Τθλ: 27313-61116, 27313-61132,
Telefax: 27313-61124, 27313-61135
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E-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr, h.argeitis@1504.syzefxis.gov.gr, n.panagakos@1504.syzefxis.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 254
Ιςτοςελίδα: www.sparti.gov.gr

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Σπάρτθσ (κτίριο αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ
θ

Συμβουλίου, Κεντρικι Ρλατεία Σπάρτθσ τθν 27 Μαρτίου 2019 , θμζρα Σετάρτθ ϊρα 11:00 πμ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, αρικ.33/2019 Α.O.E (ΑΔΑ 6ΦΗΩ1Ν-ΚΟ5)

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) θ αρικ. 1/2019 μελζτθ του τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ
ε) Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
ςτ) Η Τεχνικι προςφορά
2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:

2.1. ςτο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
2.2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σπάρτθσ www.sparti.gov.gr ςε επεξεργάςιμθ μορφι, όπου παρζχεται ελεφκερθ,
πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ.

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν υπθρεςία με τίτλο « Αμοιβζσ Κτθνιάτρων », όπωσ περιγράφεται ςτθν αρικ. 1/2019 μελζτθ
του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
Κωδικόσ CPV: 8520000-1 (Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ)
2. Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ

κα γίνει ςτον Οικονομικό Φορζα που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτθ

ςυνολικι τιμι του Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό
και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 παρ.1γ του Ν.4412/2016.

Άρκρο 4: Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 31.999,24 € και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 25.805,84 €
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: ( 24%) : 6.193,40 €
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Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου
1. Η παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α 15-6117.003 του προχπολογιςμοφ του Διμου Σπάρτθσ με τίτλο « Αμοιβζσ
Κτθνιάτρων »
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ
των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν
4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.
4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται τμθματικά, ανάλογα με τισ προςφερόμενεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του Ν.
4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ των υπολοίπων άρκρων που αφοροφν τθν πλθρωμι και περιλαμβάνονται ςτθ
ςυγγραφι υποχρεϊςεων.

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ςτθ ςυνολικι τιμι των εργαςιϊν, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 και
ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ.

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
θ

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 27 Μαρτίου 2019 .
Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11:00 πμ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ
διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα
Διμου Σπάρτθσ-αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου – κεντρικι πλατεία Σπάρτθσ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρείσ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε
όςουσ υπζβαλαν προςφορά και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηόμενων των ςχετικϊν διατάξεων.

Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
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Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά του …………..
για τθν υπθρεςία με τίτλο: « Αμοιβζσ Κτθνιάτρων » με ανακζτουςα αρχι το Διμο Σπάρτθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν [ 27/03/2019 ]
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με
τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω.
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει:
Α) Σο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ
αυτισ.
Β) Σα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ:
15

ΑΔΑ: 78ΨΖΩ1Ν-ΗΝΒ
α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου.
(β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςυμπεριλαμβάνονται:
- Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό και οι τυχόν
τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.
- Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ
εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν
εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό.
Γ)Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, εξουςιοδότθςθ
εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
3.Ο φάκελοσ «Σεχνικι Προςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, τα οποία είναι:
i.

άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ κτθνιάτρου ςε ιςχφ

ii.

υπεφκυνθ διλωςθ με τθ διεφκυνςθ του νομίμωσ τθρουμζνου ιατρείου ηϊων (κτθνιατρείου ι κτθνιατρικι
κλινικι), ςτο οποίο κα λαμβάνουν χϊρα οι περιγραφόμενεσ ςτθν αρ.1/2019 μελζτθ υπθρεςίεσ που κα παρζχει.

iii. Άδεια λειτουργίασ του νομίμωσ τθρουμζνου ιατρείου ηϊων (κτθνιατρείου ι κτθνιατρικι κλινικι), ςτο οποίο κα
λαμβάνουν χϊρα οι υπθρεςίεσ που κα παρζχει.
iv. Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι: α) πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, β)
ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ αρ.1/2019 μελζτθσ και ότι αποδζχεται αυτοφσ
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.

4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
1. Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ
φαίνεται ςτο ζντυπο προςφοράσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
6. Η προςφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
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Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που
ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται
από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Η υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που κατατζκθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο
φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο προκειμζνου να αποςφραγιςτεί ςτθ ςυνζχεια.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και
οποία καταχωρείται ςτθ ςυνζχεια του

ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ

πρακτικοφ, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται

απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
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ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και
106 του Ν. 4412/2016.
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ
λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και του άρκρου 14,
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και
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χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο και
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ
φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

Άρκρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται

ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται

οι παράγραφοι

1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι
όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
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4. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά
τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
6 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ
ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).

Άρκρο 14: Κριτιρια επιλογισ
Η εργαςία περιλαμβάνει παροχι κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν, ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων που επιβάλλει
θ κείμενθ νομοκεςία ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Σπάρτθσ. Το πρόγραμμα κα εφαρμοςτεί ςε αδζςποτα ηϊα με
ιδιαίτερθ μζριμνα ςε εφαρμογι ςτειρϊςεων προκειμζνου να επιτευχκεί ο ζλεγχοσ του πλθκυςμοφ των αδζςποτων, με
τα απαραίτθτα υλικά και μζςα που απαιτοφνται για τισ κτθνιατρικζσ πράξεισ.

Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι
τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογθτικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12 και 13

τθσ

παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μθνϊν.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ ζξι μθνϊν.
δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
2. Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα
του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13.
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα),
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα,
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό
ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα
νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν.
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
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Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
ε. για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ του άρκρου 14, τισ εκ του νόμου προβλεπόμενεσ άδειεσ για τθ λειτουργία
κτθνιατρείου και τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάςτθμα 90 θμερϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

Άρκρο 18: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β)
του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
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Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω
παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 19: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 66/2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου - ΑΔΑ
ΩΘΞΩ1Ν-Κ9Θ) , εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ
τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.

Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ
ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν,
(Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ
και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. (άρκρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν
παρ. 32 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017)
Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. (άρκρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε από τθν παρ.33 του άρκρου 107 του Ν 4497/2017.

Άρκρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
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2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων
μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια
των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν
υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων.

Άρκρο 21: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το
άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
- ηνπ Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62/03.05.2017 ηεύσορ Α'): «Εξωδικαζηικόρ µησανιζµόρ πύθμιζηρ οθειλών επισειπήζεων και
άλλερ διαηάξειρ»
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Τ.Α.) θαη
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εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά. Νόκνη, ΠΔ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο.

Άρκρο 22: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
1.

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ και ςτθν ιςτοςελίδα του

Διμου.
2. Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του (www.sparti.gov.gr).
3. Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτθν Τοπικι Ημεριςια Εφθμερίδα « ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ».

Άρκρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ υπθρεςία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Η παροφςα διακιρυξθ
3. Αρικ. 1/2019 μελζτθ του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ.

Άρκρο 24: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 22/03/2019.

Άρκρο 25: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.

Άρκρο 26: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςθσ
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι μζχρισ
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςφμβαςθ κα ξεκινιςει μετά τθ λιξθ τθσ αρικ. πρωτ.
12805/28-06-2018 υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ κα προςφζρονται ςτα όρια του Διμου Σπάρτθσ και όπωσ
αναφζρεται ςτθν υπ’ αρικ. 1/2019 μελζτθ.
Ο Διμαρχοσ

Η Προϊςταμζνθ
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν

Αναςταςία Ξυδιά
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Μεηά ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα ν Κνο Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010,ηελ
αλσηέξσ εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ,ηελ 1/2019 κειέηε
ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
ηνπ Γήκνπ, ηνλ ΚΑ 15-6117.003 πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ πάξηεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019 ζηνλ νπνίν έρεη εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 31.999,24 επξψ, γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν « Ακνηβέο Κηεληάηξσλ », ηελ αξηζ. Α 226/01-03-2019
(ΑΓΑ ΧΦΞ6Χ1Ν-9Κ θαη ΑΓΑΜ 19REQ004548232 2019-03-01 ) Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο, κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ € 31.999,24
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 15-6117.003 γηα «Ακνηβέο Κηεληάηξσλ » θαη κεηά απφ δηαινγηθή
ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκπίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ

1/2019

μελέηη

ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο ππεξεζίαο
κε ηίηιν « Αμοιβέρ Κηηνιάηπων»
Πποϋπολογιζμού 31.999,24 €
( ζςμπεπ. ηος Φ.Π.Α.) .

2.Εγκπίνει ηην ανάθεζη ςλοποίηζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο « Αμοιβέρ Κηηνιάηπων»
καηόπιν διενέπγειαρ ζςνοπηικού διαγωνιζμού με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με
κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο
νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 σο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ ζρέδην δηαθήξπμεο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΙΩΝ

Ημερομθνία:
Αρικ. Πρωτ:

ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ
« ΑΜΟΙΒΕ ΚΣΗΝΙΑΣΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΑΤΗΣ
Διακθρφςςει
τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογι αναδόχου , για τθ διενζργεια τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Αμοιβζσ Κτθνιάτρων »
προχπολογιςμοφ 31.999,24 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρκρων 116 και 117
β) τισ διατάξεισ του άρκρου 209 του Ν.3463/2006
γ) Τθν αρικ. Α 226/01-03-2019 Α.Α.Υ με ΑΔΑΜ 19REQ004548232 2019-03-01 και ΑΔΑ ΩΨΞ6Ω1Ν-9ΚΣ
δ)τθν υπϋαρικ. 45/2019 Α.Ο.Ε με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ αρικ. 1/2019 μελζτθσ του
Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ, αποφαςίςτθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και κακορίςτθκαν οι όροι δθμοπράτθςθσ
ε) τθ βεβαίωςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ,
για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ
δζςμευςθ ςτα οικεία Μθτρϊα Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 1.
η) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ

καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου διενζργειασ τθσ
ανωτζρω υπθρεςίασ ωσ κατωτζρω:

Άρκρο 1: Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Σπάρτθσ
Οδόσ: Ευαγγελιςτρίασ 83-91
Ταχ.Κωδ: 23100
Τθλ: 27313-61116, 27313-61132,
Telefax: 27313-61124, 27313-61135
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E-mail: m.vaxavioloy@1504.syzefxis.gov.gr, h.argeitis@1504.syzefxis.gov.gr, n.panagakos@1504.syzefxis.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 254
Ιςτοςελίδα: www.sparti.gov.gr

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα Σπάρτθσ (κτίριο αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ
θ

Συμβουλίου, Κεντρικι Ρλατεία Σπάρτθσ τθν 27 Μαρτίου 2019 , θμζρα Σετάρτθ ϊρα 11:00 πμ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, αρικ.33/2019 Α.O.E (ΑΔΑ 6ΦΗΩ1Ν-ΚΟ5)

Άρκρο 2: Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:
α) θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ,
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων
των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) θ αρικ. 1/2019 μελζτθ του τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ
ε) Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
ςτ) Η Τεχνικι προςφορά
2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:

2.1. ςτο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
2.2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σπάρτθσ www.sparti.gov.gr ςε επεξεργάςιμθ μορφι, όπου παρζχεται ελεφκερθ,
πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ.

Άρκρο 3: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν υπθρεςία με τίτλο « Αμοιβζσ Κτθνιάτρων », όπωσ περιγράφεται ςτθν αρικ. 1/2019 μελζτθ
του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.
Κωδικόσ CPV: 8520000-1 (Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ)
2. Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ

κα γίνει ςτον Οικονομικό Φορζα που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςτθ

ςυνολικι τιμι του Ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό
και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 132 παρ.1γ του Ν.4412/2016.

Άρκρο 4: Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 31.999,24 € και αναλφεται ςε:
Κακαρι αξία: 25.805,84 €
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: ( 24%) : 6.193,40 €
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Άρκρο 5: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ - Πλθρωμι Αναδόχου
1. Η παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α 15-6117.003 του προχπολογιςμοφ του Διμου Σπάρτθσ με τίτλο « Αμοιβζσ
Κτθνιάτρων »
2. Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ
των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν
4013/2011.
3. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Διμο.
4. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται τμθματικά, ανάλογα με τισ προςφερόμενεσ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του Ν.
4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ των υπολοίπων άρκρων που αφοροφν τθν πλθρωμι και περιλαμβάνονται ςτθ
ςυγγραφι υποχρεϊςεων.

Άρκρο 6: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), ςτθ ςυνολικι τιμι των εργαςιϊν, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του Ν.4412/2016 και
ςφμφωνα με τθ παράγραφο 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ.

Άρκρο 7: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
θ

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 27 Μαρτίου 2019 .
Ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11:00 πμ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ
διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα
Διμου Σπάρτθσ-αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου – κεντρικι πλατεία Σπάρτθσ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρείσ τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε
όςουσ υπζβαλαν προςφορά και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηόμενων των ςχετικϊν διατάξεων.

Άρκρο 8: Τποβολι φακζλου προςφοράσ
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 7 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Η
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από
οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
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Προςφορά του …………..
για τθν υπθρεςία με τίτλο: « Αμοιβζσ Κτθνιάτρων » με ανακζτουςα αρχι το Διμο Σπάρτθσ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν τθν [ 27/03/2019 ]
3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με
τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.
4. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 7 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 11.
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν
προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
8. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 9: Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω.
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει:
Α) Σο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ
αυτισ.
Β) Σα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ:
α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου.
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(β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
ςυμπεριλαμβάνονται:
- Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το ιδρυτικό καταςτατικό και οι τυχόν
τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.
- Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ
εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν
εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό.
Γ)Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ, εξουςιοδότθςθ
εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
3.Ο φάκελοσ «Σεχνικι Προςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, τα οποία είναι:
i.

άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ κτθνιάτρου ςε ιςχφ

ii.

υπεφκυνθ διλωςθ με τθ διεφκυνςθ του νομίμωσ τθρουμζνου ιατρείου ηϊων (κτθνιατρείου ι κτθνιατρικι
κλινικι), ςτο οποίο κα λαμβάνουν χϊρα οι περιγραφόμενεσ ςτθν αρ.1/2019 μελζτθ υπθρεςίεσ που κα παρζχει.

iii. Άδεια λειτουργίασ του νομίμωσ τθρουμζνου ιατρείου ηϊων (κτθνιατρείου ι κτθνιατρικι κλινικι), ςτο οποίο κα
λαμβάνουν χϊρα οι υπθρεςίεσ που κα παρζχει.
iv. Υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι: α) πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, β)
ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ αρ.1/2019 μελζτθσ και ότι αποδζχεται αυτοφσ
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.

4. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 10: φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
1. Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ
φαίνεται ςτο ζντυπο προςφοράσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.
6. Η προςφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
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Άρκρο 11: Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ
α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που
ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων
οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με
προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται
από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Η υποβολι μόνο μίασ
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των
ςτοιχείων που κατατζκθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο
φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο προκειμζνου να αποςφραγιςτεί ςτθ ςυνζχεια.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τουσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται και
οποία καταχωρείται ςτθ ςυνζχεια του

ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ

πρακτικοφ, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται

απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Η κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
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ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ.
3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά
προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν.
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Η Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και
106 του Ν. 4412/2016.
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο
τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ
λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ και του άρκρου 14,
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και
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χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
δ) Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άρκρο 12: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο και
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ
φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

Άρκρο 13: Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό
του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ,
ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ,
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται

ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται

οι παράγραφοι

1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι
όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2.
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4. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά
τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 μπορεί να
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ
δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ
6 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ
ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό).

Άρκρο 14: Κριτιρια επιλογισ
Η εργαςία περιλαμβάνει παροχι κτθνιατρικϊν υπθρεςιϊν, ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ αδζςποτων ηϊων που επιβάλλει
θ κείμενθ νομοκεςία ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου Σπάρτθσ. Το πρόγραμμα κα εφαρμοςτεί ςε αδζςποτα ηϊα με
ιδιαίτερθ μζριμνα ςε εφαρμογι ςτειρϊςεων προκειμζνου να επιτευχκεί ο ζλεγχοσ του πλθκυςμοφ των αδζςποτων, με
τα απαραίτθτα υλικά και μζςα που απαιτοφνται για τισ κτθνιατρικζσ πράξεισ.

Άρκρο 15: Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ)
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
Ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι
τθσ διαδικαςίασ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται
χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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Άρκρο 16: Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα)
1. Δικαιολογθτικά
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12 και 13

τθσ

παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 11.3 (β) τθσ παροφςασ.
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μθνϊν.
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν
θμερομθνία εντόσ ζξι μθνϊν.
δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
2. Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα
του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 13.
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα),
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι:
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα,
(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Η αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό
ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα
νομικά πρόςωπα, και των εκ των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν.
γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
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Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του
διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
ε. για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ του άρκρου 14, τισ εκ του νόμου προβλεπόμενεσ άδειεσ για τθ λειτουργία
κτθνιατρείου και τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
Άρκρο 17: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.
4412/2016, για διάςτθμα 90 θμερϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

Άρκρο 18: Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β)
του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ
(ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
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Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω
παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 19: Ενςτάςεισ
Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Η προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων (ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικ. 66/2019 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου - ΑΔΑ
ΩΘΞΩ1Ν-Κ9Θ) , εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ
τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.

Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, χωρεί ζνςταςθ
ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν,
(Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ
και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. (άρκρο 127 παρ.1 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν
παρ. 32 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017)
Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ
ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ
ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. (άρκρο 127 παρ.2 Ν.4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε από τθν παρ.33 του άρκρου 107 του Ν 4497/2017.

Άρκρο 20: Γλϊςςα διαδικαςίασ
1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα.
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2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ
προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων
μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά
τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι
Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το
αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile”
ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια
των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν
υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων.

Άρκρο 21: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')
- του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')
- του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του
Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το
άρκρο 1 αυτοφ,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
- ηνπ Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62/03.05.2017 ηεύσορ Α'): «Εξωδικαζηικόρ µησανιζµόρ πύθμιζηρ οθειλών επισειπήζεων και
άλλερ διαηάξειρ»
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Δ., Τ.Α.) θαη
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εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά. Νόκνη, ΠΔ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο.

Άρκρο 22: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
1.

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ και ςτθν ιςτοςελίδα του

Διμου.
2. Ρροκιρυξθ αυτισ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτθν ιςτοςελίδα του (www.sparti.gov.gr).
3. Δθμοςίευςθ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτθν Τοπικι Ημεριςια Εφθμερίδα « ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ ».

Άρκρο 23: ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ υπθρεςία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
1. Το ςυμφωνθτικό
2. Η παροφςα διακιρυξθ
3. Αρικ. 1/2019 μελζτθ του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Δ/νςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ.

Άρκρο 24: Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά
δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 22/03/2019.

Άρκρο 25: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Η υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ
διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ.

Άρκρο 26: Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςθσ
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι μζχρισ
εξαντλιςεωσ του ςυμβατικοφ ποςοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςφμβαςθ κα ξεκινιςει μετά τθ λιξθ τθσ αρικ. πρωτ.
12805/28-06-2018 υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ κα προςφζρονται ςτα όρια του Διμου Σπάρτθσ και όπωσ
αναφζρεται ςτθν υπ’ αρικ. 1/2019 μελζτθ.
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Η απφθαζε απηή πήξε απμ. αξηζ. 45 /2019.
Σν παξφλ πξαθηηθφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε φπσο πην θάησ:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
Βιήηαο Νηθφιανο
Καλειιφπνπινο Γεψξγηνο
Καπεηαλάθεο αξάληνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
πάξηε 13-03-2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Καξκνίξεο Ισάλλεο
Ρήγαο Παλαγηψηεο
κπξληφο Δπζηξάηηνο
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