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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πόλη

ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

81132

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

+30 2241099011

Φαξ

+30 2241099029

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,
τηλ. : 2241099026, fax:2241099029,
Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr
Διαμαντάρα Μαρία /
Φραντζής Φιλήμων, τηλ.: 2241099074,
frantzis@aegean.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.aegean.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση - Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης - Ν.Π.Δ.Δ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)
γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr .
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.aegean.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ
2014ΣΕ54600041
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μιας
καινούριας αμεταχείριστης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, η οποία συναρμολογείται
πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται επίσης, η
πλήρης αποσύνδεση από τα δίκτυα (ηλεκτρικά & υδραυλικά), η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση και η
μεταφορά προς απόσυρση – ανακύκλωση του υφιστάμενου ψύκτη TRANE RTAB215, όπως και η αποξήλωση
με προσοχή της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης προκειμένου να εκτελεστούν οι προαναφερθείσες
εργασίες και η επανατοποθέτησής της με επισκευασμένα πλήρως τα προς επισκευή τμήματα αυτής.
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δοκιμαστική λειτουργία τριακοσίων εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακών ημερών, από την οριστική παραλαβή της αντλίας θερμότητας και εγγύηση καλής
λειτουργίας για δώδεκα μήνες μετά την λήξη της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Η παρούσα σύμβαση κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

42511110-5

Αντλίες θερμότητας

50730000-1

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

Η παρούσα σύμβαση από τη φύση της δεν δύναται να υποδιαιρεθεί σε τμήματα, δεδομένου ότι πρόκειται
για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρα –
νερού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : 167.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 135.000,00€ , ΦΠΑ : 32.400,00€), που αναλύεται ως ακολούθως:

Κωδικός CPV Περιγραφή CPV
42511110-5
50730000-1

Αντλίες θερμότητας
Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός Φ.Π.Α. 24% Προϋπολογισμός
(άνευ Φ.Π.Α.)
(με Φ.Π.Α.)
125.000,00 €
30.000,00 €
155.000,00 €

10.000,00 €
135.000,00 €

2.400,00 €
32.400,00 €

12.400,00 €
167.400,00 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 515 ημερολογιακές ημέρες η οποία αναλύεται στις παραγράφους 6.1
& 6.2 της παρούσας διακήρυξης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



Το Π.Δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας»,



Το Π.Δ. 155/2009 (ΦΕΚ Α΄ 197) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου»),



Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ),

1

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,



Την υπ' αρ. 11/10.09.2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ 2458/Β/16.09.2014),



Την υπ’ αριθ. 94(επαναληπτική)/02.03.2018 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
3.3.11: « Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική
λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Ρόδο β) πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού γ) της τεχνικής έκθεσης και δ) του τεύχους της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΠΖΠ469Β7Λ-ΚΕΛ &
ΑΔΑΜ: 18REQ002770227),



Την υπ’ αριθμ. 99(επαναληπτική)/04.05.2018 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα
2.2.14: Κήρυξη άγονου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια, εγκατάσταση και
δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», προκήρυξη εκ νέου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα –
νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» και έγκριση του τεύχους της διακήρυξης
(ΑΔΑ: 648Ρ469Β7Λ-7ΒΥ & ΑΔΑΜ: 18REQ003060306)



Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00
σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 66 του Ν.4412/2016)
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 57755
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» στη Λέσβο
Στην εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ» στη Ρόδο
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL)
:
www.aegean.gr
στην
διαδρομή
:
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54/, στις 17/05/2018
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού
ή άγονου αποτελέσματος τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

2.
3.

η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ …………………...) με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται επίσης από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.aegean.gr → Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις → Διαγωνισμοί Προμηθειών ή
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54 )

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο
92 παρ. 4, του Ν.4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, την αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
2

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
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και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές θα συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα
στο συνημμένο Παράρτημα VI.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο
19 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και
τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του
Ν.4412/2016.


•

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από
κάθε συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη.
Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας κάποιο μέλος της
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους και την
ίδια τιμή. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα
(30) ημερών. Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του συμμετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση
που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα συνταχθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο συνημμένο Παράρτημα VI.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 17/07/2019, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.7 του
Ν.4412/2016.
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2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας ήτοι προμήθεια
εγκατάσταση και συντήρηση αντλιών θερμότητας (κλιματισμού). Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) γενικό3 ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη:
1. έτος 2015 κύκλος εργασιών 50.000,00€
2. έτος 2016 κύκλος εργασιών 50.000,00€
3. έτος 2017 κύκλος εργασιών 50.000,00€
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία έτη λειτουργίας και διαθέτει το ζητούμενο
κύκλο εργασιών (ποσού 150.000€), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
και
β) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων (ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής και
αστικής ευθύνης) ίσης τουλάχιστον με το 100% του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι :
ποσό 167.400,00€
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό και με αδειούχους
εγκαταστάτες ειδικότητας ψυκτικού, ηλεκτρολόγου και υδραυλικού. Απαιτείται κατ΄ ελάχιστον η στελέχωση
με το παρακάτω προσωπικό:

3

Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.
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α/α
1.
2.
3.
4.

Ειδικότητα
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
Αδειούχος Τεχνίτης Ψυκτικός
Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης
Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός

Ελάχιστος Αριθμός
1
1
1
1

β) να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.
i.
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης EUROVENT (πιστοποιητικό “EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE”).
ii.
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας θα φέρει πιστοποιητικό CE.
iii.
Το δοχείο αδρανείας θα φέρει πιστοποιητικό CE.
iv.
Ο Κατασκευαστικός Οίκος της αντλίας θερμότητας θα φέρει πιστοποιητικά ISO 14001 και ISO 9001 σε
ισχύ για την κατασκευή αντλιών θερμότητας.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα ISO 9001 & ISO 14001 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1,
του ν. 4412/2016.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1, του ν. 4412/2016.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα
με το άρθρο 79 παρ. 6 του Ν.4412/2016.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά4:

4

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα:
1) για την παράγραφο 2.2.3.2 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας και
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους
- μέλους ή χώρας, εν ισχύ την ημέρα που το προσκομίζουν και επιπλέον
Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη, με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο
οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και
2) για την παράγραφο 2.2.3.4 περ. β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Tα πιστοποιητικά στην περίπτωση ΟΕ & ΕΕ θα αφορούν την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους, ενώ
στις ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ την εταιρεία.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα
πιστοποιητικά, τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και
θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα
καλύπτει, επίσης, την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόμενο
των επιμέρους δικαιολογητικών.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξίας) προσκομίζουν:
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Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος
ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων (κατάσταση αποτελεσμάτων, Ε3, Ν) ή ισοζυγίων των τριών (3)
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, από τα οποία θα αποδεικνύεται, με ειδική επισήμανση: ο
''ειδικός” ετήσιος κύκλος εργασιών καθώς και το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (καθαρά κέρδη προ φόρων)
της κάθε χρήσης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να κρίνει
αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την περίπτωση α) της παραγράφου 2.2.6.
Κατάλογο, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα του προσωπικού
που ο οικονομικός φορέας διαθέτει ή συνεργάζεται για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων:
α/α Απαιτούμενη Ειδικότητα
1.
2.
3.
4.

Ειδικότητα προσωπικού
Οικονομικού φορέα

Ονομ/μο

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ
Αδειούχος Τεχνίτης Ψυκτικός
Αδειούχος
Ηλεκτρολόγος
Εγκαταστάτης
Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός

β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του όπου
θα δηλώνεται ότι το απασχολούμενο προσωπικό που καταθέτει στον ανωτέρω κατάλογο διαθέτει τις εκ του
νόμου άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Τα έγγραφα νομιμοποίησης αφορούν στην περίπτωση των:
ΑΕ, ΕΠΕ:
 ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού σύστασης και ΦΕΚ τυχόν άλλων τροποποιήσεών
του μέχρι την υποβολή της προσφοράς,
 Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)
 ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των
αρμοδιοτήτων τους,
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 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ
 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων του,
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού,
 Βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών όπου
αναφέρονται: η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός
τίτλος της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο κωδικός αριθμός καταχώρησης, ο αριθμός μητρώου
επιμελητηρίου και ο ΑΦΜ της εταιρείας. (μόνο για ΙΚΕ).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
 Φωτοτυπία ταυτότητας
 Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για:
 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής.
 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης (άρθρο 83 του Ν.4412/2016).
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθ. 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθ. 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
στο σύνολο της.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής, σύμφωνα με το άρθ. 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
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από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το άρθ. 37 παρ. 4
του Ν. 4412/2016.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα Διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
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είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την
παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 1 του Ν.
4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
εγγράφων που δεν είναι με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται
ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις
του άρθ. 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα
από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη
πράξη, ανακαλείται αμέσως.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα) δεν αποσφραγίζονται
και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
Απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται
ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα
και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη Διακήρυξη του διαγωνισμού,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται,
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά , επί ποινή απορρίψεως, για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθ. 93 περ. α του Ν. 4412/2016:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Το Τ.Ε.Υ.Δ συνίσταται σε ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) των οικονομικών
φορέων ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
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αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016:
o

δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016λόγω της οποίας
αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

o

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
4412/2016

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).
γ) την Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθ. 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών στην οποία δηλώνει : i) την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και II της
παρούσας, ii) το χρόνο ισχύος της προσφοράς του.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ της Διακήρυξης, και θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού κατ΄ ελάχιστον τα
παρακάτω:
i.

Συμπληρωμένος ο «Πίνακας Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης Ι» με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και
αρίθμηση, του επισυναπτόμενου στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.

ii.

Πλήρη τεχνική περιγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση της προσφερόμενης αντλίας
θερμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.

iii.

Τεύχος υπολογισμού καλωδίου και διακόπτη ισχύος για την ηλεκτρική τροφοδοσία της Αντλίας
Θερμότητας, υπογεγραμμένο από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

iv.

Εγχειρίδια – prospectus της προσφερόμενης αντλίας θερμότητας, του δοχείου αδρανείας των
χυτοσιδηρών βαννών DN150, και του διακόπτη ισχύος (μόνο εάν απαιτείται η αντικατάσταση του
υφιστάμενου από το τεύχος υπολογισμού) όπου θα επαληθεύονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου εξοπλισμού.

v.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού CE της προσφερόμενης Αντλίας Θερμότητας.

vi.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού CE του προσφερόμενου Δοχείου Αδρανείας.

vii.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού
προσφερόμενης Αντλίας Θερμότητας.

viii.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001 & ISO 14001 του κατασκευαστικού οίκου
της Αντλίας Θερμότητας.

ix.

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, με ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών όπου θα
δηλώνεται ο κατασκευαστικός οίκος και το μοντέλο της προσφερόμενης αντλίας θερμότητας και
του δοχείου αδρανείας.
Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, με ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)

x.
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xi.

xii.

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου ο
οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται :
 Για το χρόνο ολοκλήρωσης της προμήθειας - εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία της αντλίας θερμότητας ώστε να είναι εφικτή η έναρξη της περιόδου
δοκιμαστικής λειτουργίας αυτής.
 Ότι για το ψυκτικό μέσο της προς προμήθεια αντλία θερμότητας, κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς, δεν έχει εκδοθεί απαγόρευση χρήσης – κυκλοφορίας στην
Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παρούσα ή μελλοντική χρονική στιγμή.
 Ότι όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιήσει κατά την υλοποίηση των
συμβατικών του υποχρεώσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση της αερόψυκτης
αντλίας θερμότητας θα φέρουν πιστοποίηση CE.
 Ότι εάν επιλεγεί ανάδοχος θα αναλάβει όλα τα έξοδα (υλικά, μικροϋλικά και εργασία) για
την αντικατάσταση της ηλεκτρικής παροχής της Αντλίας Θερμότητας (εάν η απαίτηση αυτή
προκύπτει από το τεύχος υπολογισμού).
 Ότι εάν επιλεγεί ανάδοχος θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εγγύηση Αντισκωριακής
προστασίας για κατ΄ ελάχιστον 5 έτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της
παρούσας Διακήρυξης.
 Ότι ο κατασκευαστικός οίκος της αντλίας θερμότητας α) θα διατηρεί επαρκές στοκ
ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά την προμήθεια της αντλίας θερμότητας
και β) διαθέτει υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης στην Ελλάδα.
 Ότι εάν επιλεγεί ανάδοχος θα προβεί στην εκπαίδευση προσωπικού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη λειτουργία της Αντλίας θερμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.
Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, με ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών σύμφωνα
με το «Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Τεχνικής Υποστήριξης μετά την Οριστική Παραλαβή» στο
Παράρτημα IV .
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του συμμετέχοντος και
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη κατά την κρίση του
συμμετέχοντα (προεραιτικό).

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη
εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα V της διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), επί ποινή απορρίψεως,
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού καθώς και της παρεχόμενης υπηρεσίας δίδεται σε ευρώ.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε από την
αναθέτουσα αρχή.
δ) δεν δίνεται τιμή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (προμήθεια αντλίας θερμότητας &
δοκιμαστική λειτουργία)
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.1 της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 09.00 π.μ.



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



Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση
που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
στην αναθέτουσα αρχή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο ΕΣΗΔΗΣ, προς
έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές σύμφωνα με
το άρθ. 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθ. 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθ. 104 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
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παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν.4412/2016) η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της
διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του
Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (άρθρο 362 του Ν.4412/2016 και άρθρο 19 της Υ.Α.
56902/215) μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης ήτοι εξακόσια εβδομήντα πέντε (675,00)
ευρώ, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7
της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
από την ημέρα κοινοποίησης, τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365
του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του Ν. 4412/2016).
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας,
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παράβολου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της
αιτήσεως και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 με την
απόφαση του δικαστηρίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα 2 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 30 ημέρες μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο παράδοσης που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4.1.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής της σύμβασης, καλείται «Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», διάρκεια της οποίας
ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της
οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα
3 στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.
Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει:
1. Την καλή και αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας (συμπεριλαμβανομένου όλου του
λοιπού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει) για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική
παραλαβή του, πλήρως εγκατεστημένο και μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Την άμεση ανταπόκριση του, εντός 12 ωρών από την κλήση με κάθε πρόσφορο μέσον (τηλέφωνο,
φαξ, email, κ.ο.κ) σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας όσον αφορά στην επιτόπου παρουσία
τεχνικού του για διαπίστωση του προβλήματος. Η δε αντιμετώπιση θα είναι η ταχύτερη δυνατή
εξαρτώμενη από το είδος της βλάβης και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
3. Την αποκατάσταση με δικά του μέσα και δαπάνη (υλικά, μικροϋλικά & εργασία), οποιασδήποτε
δυσλειτουργίας ή βλάβης που θα προκύψει και δεν οφείλεται σε κακή χρήση, κακόβουλη συνειδητή
ενέργεια, αμέλεια, ή εξωτερικά αίτια (πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, παγετό,
υπερτάσεις ρεύματος, κ.λπ). Στα υλικά συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα
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της αντλίας θερμότητας που θα εγκαταστήσει (συμπιεστές, συμπυκνωτές, αντλίες, εναλλάκτες,
ηλεκτρολογικά, δοχείο αδρανείας κ.ο.κ.).
4. Τα έξοδα αποστολής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της
δυσλειτουργίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς με email ή με Fax ή με επιτόπια
επίσκεψη από μηχανικό του αναδόχου.
6. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
του εξοπλισμού, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα
παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται κατά περίπτωση,
με Έγγραφη Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους της Τεχνικής
Προσφοράς του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της Περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας με δαπάνες του αναδόχου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
βλάβη της αντλίας θερμότητας που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση της και δεν θα επιβαρύνεται
με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία
θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού
ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το
Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται
από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια της Περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη από αυτή
που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνος ανταπόκρισης βλάβης μεγαλύτερος των αναφερόμενων
στο ως άνω εδάφιο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγύηση Καλής Λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας, σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και
από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν
μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών / της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ. 5 του ν. 4412/2016. Αναλυτικά :

Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

ΠΛΗΡΩΜΗ

42511110-5

Αντλίες Θερμότητας

Μετά την οριστική παραλαβή της Αντλίας
Θερμότητας (σύμφωνα με τα άρθρα 6.1,
6.2 και το παράρτημα Ι της παρούσας)

50730000-1

Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Μετά το πέρας της δοκιμαστικής
Ψυκτικών Συγκροτημάτων
λειτουργίας: 365 ημερολογιακές ημέρες
από την οριστική παραλαβή της Αντλίας
Θερμότητας (σύμφωνα με τα άρθρα 6.1,
6.2 και το παράρτημα Ι της παρούσας)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Ειδικότερα:
I.

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε Επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016,

II.

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής (αφορά μόνο στην
πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

III.

Τιμολόγιο του προμηθευτή (ανάδοχος) εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε»
(αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

IV.

Τιμολόγιο του αναδόχου (αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες Επισκευής
και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων),

V.

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε»
(αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

VI.

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας,

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας:



4% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια της αντλίας και
8% επί του καθαρού ποσού για τις υπηρεσίες, επί του καθαρού ποσού

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τυχόν μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού εγκατεστημένου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά του Πανεπιστημίου Αιγαίου
για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 1.3 & 6.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (περίπτωση β’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016).
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών / υπηρεσιών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εγκαταστήσει, να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές και ρυθμίσεις και να
παραδώσει την Αντλία Θερμότητας, σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, το
αργότερο εντός εκατό σαράντα (140) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Εν συνεχεία ο Ανάδοχος υποχρεούται σε δοκιμαστική λειτουργία της Αντλίας Θερμότητας, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας, για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την
οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση της αντλίας θερμότητας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών / υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών /
υπηρεσιών
6.2.1. H παραλαβή της σύμβασης γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11
εδ. β & εδ. δ του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών / υπηρεσιών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος της αντλίας θερμότητας
γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
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Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

42511110-5

Αντλίες θερμότητας

Εντός δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από
την παράδοση της Αντλίας Θερμότητας
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 της
παρούσας

50730000-1

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων

Τριακόσιες
εξήντα
πέντε
(365)
ημερολογιακές ημέρες από την οριστική
παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (άρθρο 215 του Ν.4412/2016)
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής
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παραλαβής της σύμβασης, καλείται «Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», διάρκεια της οποίας
ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της
οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ο Πρύτανης

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

Σελίδα 43

18PROC003113058 2018-05-17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει τις ανάγκες του σε ψύξη από έναν
αερόψυκτο ψύκτη TRANE RTAB215. Ο εν λόγω ψύκτης λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R22. Τα τελευταία χρόνια
εξαιτίας φυσιολογικής φθοράς που έχει υποστεί, παρουσιάζει συνεχή προβλήματα στη λειτουργία του.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, συχνές διακοπές στη λειτουργία της ψύξης στο κτίριο. Επιπλέον το γεγονός ότι
λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R22, η κυκλοφορία του οποίου έχει απαγορευτεί στην Ε.Ε., καθιστά ορατό το
ενδεχόμενο μη δυνατής επιδιόρθωσής του σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού ή βλάβης στο ψυκτικό
κύκλωμά του. Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση του εν λόγω ψύκτη, με αντλία
θερμότητας ίδιας ισχύος, η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου.
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία
μιας καινούριας αμεταχείριστης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, η οποία συναρμολογείται
πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται επίσης, η
πλήρης αποσύνδεση από τα δίκτυα (ηλεκτρικά & υδραυλικά), η αποξήλωσή, η φορτοεκφόρτωση και η
μεταφορά προς απόσυρση – ανακύκλωση του υφιστάμενου ψύκτη TRANE RTAB215, όπως και η αποξήλωση
με προσοχή της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξη προκειμένου να εκτελεστούν οι προαναφερθείσες
εργασίες και η επανατοποθέτησής της με επισκευασμένα πλήρως τα προς επισκευή τμήματα αυτής.
Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο της παρούσας περιγράφεται παρακάτω.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και
δοκιμαστική λειτουργία μιας καινούριας αμεταχείριστης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, η
οποία συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου,
συμπεριλαμβάνεται επίσης, η πλήρης αποσύνδεση από τα δίκτυα (ηλεκτρικά & υδραυλικά), η αποξήλωσή,
η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά προς απόσυρση – ανακύκλωση του υφιστάμενου ψύκτη TRANE
RTAB215, όπως και η αποξήλωση με προσοχή της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης προκειμένου να
εκτελεστούν οι προαναφερθείσες εργασίες και η επανατοποθέτησής της με επισκευασμένα πλήρως τα προς
επισκευή τμήματα αυτής.
Η αντλία θερμότητας θα είναι αέρος – νερού, θα φέρει συμπιεστές τύπου scroll, όλο τον λοιπό απαραίτητο
εξοπλισμό (ανεμιστήρες, εναλλάκτες, ασφαλιστικές διατάξεις, υδραυλικό ψυχροστάσιο, πάνελ χειρισμού –
λειτουργίας, πλήρη ηλεκτρολογική & υδραυλική εγκατάσταση κ.ο.κ) για την ορθή και ασφαλή της
λειτουργία. Η μονάδα θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο επιλογής του κατασκευαστή, για το οποίο δεν θα
υπάρχει, ούτε θα προβλέπεται (μέσω οδηγίας ή άλλου εγγράφου), περιορισμός κυκλοφορίας - χρήσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι
πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης “EUROVENT” και να φέρει πιστοποιητικό CE.
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει : α) εκπαίδευση στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου
β) δοκιμαστική λειτουργία τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών, από την οριστική
παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε πλήρη λειτουργία και γ) εγγύηση καλής
λειτουργίας δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της
αντλίας θερμότητας.
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Αναλυτικά, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προς προμήθεια αντλίας θερμότητας αέρος - νερού,
περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια :
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η Αντλία Θερμότητας θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ψυκτική απόδοση (kW) : 530 KW ±5% (κατά ΕUROVENT)
- Θερμική απόδοση (kW) : 550 KW ±5% (κατά ΕUROVENT)
- Ενεργειακή απόδοση σε Ψύξη,
ESEER (kW / kW) : ≥ 4.20 (κατά ΕUROVENT)
EER (kW / kW) : ≥ 2.70 (κατά ΕUROVENT)
- Ενεργειακή απόδοση σε Θέρμανση, COP (kW / kW) : ≥ 2.90 (κατά ΕUROVENT)
- Ενεργειακή κλάση στη
Ψύξη :
C ή ανώτερη (κατά ΕUROVENT)
Θέρμανση:
C ή ανώτερη (κατά ΕUROVENT)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος σε πλήρες φορτίο (dB (A)) : ≤ 95
- Μέγιστη Θερμοκρασία παραγωγής θερμού νερού

-

(σε συνθήκες θέρμανσης στην έξοδο της Αντλίας Θερμότητας) : >= 55 (° C)
Τύπος υγρού : Νερό δικτύου
Τύπος / Αριθμός συμπιεστών : scroll / 6τεμ (κατ΄ ελάχιστον)
Αριθμός ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωμάτων : 2 (κατ΄ ελάχιστον)
Δυνατότητα λειτουργίας σε μερικό φορτίο τουλάχιστον 17% (λειτουργία ενός μόνο συμπιεστή
σε ένα εκ των δύο ψυκτικών κυκλωμάτων)
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος για εκκίνηση της μονάδας
: -10°C έως 45°C
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, λειτουργία σε ψύξη
: 35°C
λειτουργία σε θέρμανση
: 7°C

- Τύπος ψυκτικού μέσου : Θα δηλωθεί από τον προσφέροντα. Το ψυκτικό μέσο επιλέγεται από
τον κατασκευαστή της αντλίας θερμότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση, το εν λόγω μέσο να μην
έχει ούτε να προβλέπεται για αυτό (μέσω οδηγίας – εγγράφου) περιορισμός κυκλοφορίας –
χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπου αναγράφεται η ένδειξη «κατά EUROVENT» τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης αντλίας
θερμότητας, θα ελεγχθούν από το πιστοποιητικό «Eurovent Certified Performance», το οποίο ο
διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να συνυποβάλει στην Τεχνική του Προσφορά. Σε
περίπτωση διαφοράς των τιμών των τεχνικών χαρακτηριστικών του Τεχνικού φυλλαδίου με το
πιστοποιητικό της “EUROVENT” θα λαμβάνονται ως έγκυρα αυτά του πιστοποιητικού.
Ψυκτικά Κυκλώματα
Η αντλία θερμότητας θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστον δύο ψυκτικά κυκλώματα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και θα
έχει δυνατότητα να λειτουργεί και στην περίπτωση, που το ένα εκ των δύο κυκλωμάτων, λόγω βλάβης βγει
εκτός λειτουργίας. Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα είναι πλήρως εξοπλισμένο (ρυθμιστική βαλβίδα, τετράοδη
βαλβίδα, αντεπίστροφο, βαλβίδα bypass, φίλτρο, κ.ο.κ.), πληρωμένο με ψυκτικό μέσο και έλαια και θα
διαθέτει βάνες πλήρωσης. Όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή του ψυκτικού μέσου γίνεται από τον
κατασκευαστή της αντλίας θερμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι, για το εν λόγω μέσο, κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς, δεν έχει εκδοθεί απαγόρευση χρήσης – κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παρούσα ή μελλοντική χρονική στιγμή.
Τμήμα Συμπιεστών
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Η αντλία θερμότητας θα διαθέτει κατ΄ ελάχιστον έξι (6) συμπιεστές τύπου scroll πλήρως εξοπλισμένους
(κινητήρας, προστασία υπερθέρμανσης, κ.ο.κ.) και προπληρωμένους εργοστασιακά με έλαια. Η χρήση
πολλαπλών συμπιεστών θα επιτρέπει την βηματική λειτουργία της μονάδος ανάλογα με το ζητηθέν φορτίο
του συστήματος, εξασφαλίζοντας την υψηλή απόδοση του μηχανήματος σε μερικό φορτίο. Οι συμπιεστές
θα έχουν έδραση μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών στηριγμάτων ώστε να μην μεταδίδονται οι
κραδασμοί τους στο κέλυφος της μονάδας ενώ θα φέρουν και ηχομονωτικά καλύμματα για την μείωση της
στάθμης θορύβου. Η λειτουργία των συμπιεστών θα πρέπει να εναλλάσσεται, προκειμένου να
επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό χρονική ισοκατανομή στην λειτουργία τους. Η αντλία θερμότητας θα
δύναται να λειτουργεί μόνο με έναν εκ των συμπιεστών όταν δεν υπάρχει ζήτηση.
Εναλλάκτης νερού
Ο εναλλάκτης θα είναι πλακοειδής, απευθείας εκτόνωσης και θα αποτελείται από τα δύο (2) ανεξάρτητα
ψυκτικά κυκλώματα και το κύκλωμα νερού. Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από
ανοξείδωτο χάλυβα και θερμικά μονωμένος. Ο εξατμιστής θα είναι συνδεδεμένος με διακόπτη ροής.
Εναλλάκτης αέρα – Ανεμιστήρες
Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα είναι επιθυμητό να έχει κεκλιμένη διάταξη και κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία στα πτερύγια και τους αυλούς μέσω εποξεικής βαφής. Οι ανεμιστήρες θα απάγουν αέρα από
τον εναλλάκτη κατά προτίμηση κατακόρυφα προς τα πάνω. Ο αριθμός των ανεμιστήρων της μονάδας
(μεγαλύτερος ή ίσος από 4 επί ποινή αποκλεισμού) επιλέγεται από τον κατασκευαστή. Η λειτουργία θα είναι
ανεξάρτητη για κάθε ανεμιστήρα, για υψηλή ενεργειακή απόδοση σε χαμηλό φορτίο, με απ’ ευθείας
μετάδοση κίνησης. Οι ανεμιστήρες είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι και θα φέρουν μηχανική
προστασία μέσω μεταλλικού πλέγματος.
Δοχείο Αδρανείας
Για την ομαλή λειτουργία της αντλίας θερμότητας, στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και
εγκατάσταση (από τον ανάδοχο) στο δίκτυο επιστροφών ενός μεταλλικού δοχείου αδρανείας,
κατασκευασμένου για εξωτερικό χώρο, πλήρως μονωμένου, με εξαεριστικό, συνολικής ελάχιστης
χωρητικότητας 750lt. Το δοχείο αδρανείας θα φέρει πιστοποιητικό CE.
Πίνακας Ελέγχου
Ο Πίνακας Ελέγχου θα πρέπει να είναι φιλικός προς το χρήστη. Θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της αντλίας θερμότητας, να γίνονται ρυθμίσεις (μέσω
πληκτρολογίου), και να προβάλλεται ιστορικό βλαβών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο πίνακας ελέγχου, κατ΄ ελάχιστον επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες :
-

Πλήρης έλεγχος της λειτουργίας της Αντλίας θερμότητας (παράμετροι και συνθήκες
λειτουργίας).
Λειτουργία ή μη συμπιεστή.
Ρεύμα λειτουργίας κάθε συμπιεστή
Αντιπαγωτική προστασία εναλλάκτη.
Δυσλειτουργία αισθητηρίων.
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος.
Ημερομηνία, ώρα και ημέρα.
Θερμοκρασίες νερού (προσαγωγή – επιστροφές).
Θερμοκρασίες ψυκτικού κυκλώματος.
Πιέσεις ψυκτικού κυκλώματος (στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή).
Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας για την αντλία θερμότητας, και κάθε ένα συμπιεστή
χωριστά.
Διαγνωστικός έλεγχος της αντλίας θερμότητας με αναφορά κάθε πιθανής βλάβης.
Καταγραφή και αποθήκευση ιστορικού βλαβών.
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Ηλεκτρολογικά
Η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης 380V τριών (3) φάσεων 50Hz. Η
μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με κεντρικό διακόπτη ηλεκτρολογικής παροχής, ενσωματωμένες κεντρικές
ασφάλειες και πλήρη πίνακα ηλεκτρολογικής διανομής αυτοματισμού και ελέγχου. Το κέλυφος του πίνακα
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και
ελαστικά παρεμβύσματα για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητάς του. Δεδομένου ότι η μονάδα
εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για
λειτουργία σε εξωτερικό χώρο. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες
κανονισμούς και θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένη.
Για τη σύνδεση της αντλίας θερμότητας με το ηλεκτρολογικό δίκτυο του κτιρίου, ο διαγωνιζόμενος
υποχρεούται να καταθέσει τεύχος υπολογισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, υπογεγραμμένο
από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, από το οποίο να προκύπτει η διατομή του καλωδίου και η
απαιτούμενη ονομαστική ένταση του διακόπτη ισχύος για λειτουργία της μονάδας στο μέγιστο
απορροφούμενο ρεύμα (όπως αυτό αναγράφεται στο τεχνικό φυλλάδιο). Η απόσταση από τον Γενικό
Πίνακα του κτιρίου (θέση εγκατάστασης του διακόπτη Ισχύος) μέχρι και τη θέση που πρόκειται να
εγκατασταθεί η αντλία θερμότητας είναι 80m περίπου. Ο υφιστάμενος προς αντικατάσταση ψύκτης
τροφοδοτείται μέσω καλωδίου ΝΥΥ 3Χ150 + 70τ.χ. και διακόπτη ισχύος 400 Α. Εάν από το τεύχος
υπολογισμού προκύπτει ότι είναι δυνατή η χρήση του υφιστάμενου καλωδίου και διακόπτη, δύναται αυτά
να χρησιμοποιηθούν. Εάν όμως η υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή (καλώδιο & διακόπτης) δεν επαρκεί,
η δαπάνη για τα υλικά (καλώδιο, σωλήνας, διακόπτης κ.α.) τα μικροϋλικά (σχάρες, στηρίγματα κ.α.), και η
εργασία πλήρους εγκατάστασης αυτών (κατ΄αρχήν υπόγεια διέλευση και εν συνεχεία στο υπόγειο του
κτιρίου), καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον εργασία & υλικά απαιτηθούν (γραμμές εντολών κ.ο.κ.) θα γίνουν
με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι ο διακόπτης ισχύος του Γενικού Πίνακα στο κτίριο
θα πρέπει να έχει ονομαστικό ρεύμα μεγαλύτερο από αυτόν της Αντλίας Θερμότητας.
Για λόγους αναβάθμισης του λογισμικού αυτοματισμών και γενικότερα συλλογής στοιχείων από την αντλία
θερμότητας (όπως ιστορικού κ.ο.κ), απαιτείται η δυνατότητα σύνδεσης της, μέσω κατάλληλης θύρας, με
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα παραχωρηθεί αντίγραφο του λογισμικού με
κωδικούς, για την επικοινωνία της μονάδας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα γίνει η απαραίτητη
εκπαίδευση σε προσωπικό αυτού από τον ανάδοχο.
Επιθυμητή είναι η δυνατότητα σύνδεσης της αντλίας θερμότητας με το διαδίκτυο, για την παρακολούθηση
της από την κατασκευάστρια εταιρεία και ενδεχομένως και από τον χρήστη μέσω διαδικτύου.
Ασφαλιστικές διατάξεις
Οι ασφαλιστικές διατάξεις που σχετίζονται με τα ψυκτικά - υδραυλικά κυκλώματα συνίστανται κατ΄
ελάχιστον σε σύστημα απόψυξης μέσω αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου λειτουργίας (είτε άλλο τρόπο, ο
οποίος θα πρέπει να περιγραφεί), δοχείο διαστολής (διαστασιολογημένο από τον ανάδοχο ή τον
κατασκευαστή), αντιπαγωτική προστασία των σωληνώσεων της υδραυλικής μονάδας και του εναλλάκτη
νερού, δύο (2) διακόπτες ροής (συνολικά), μετατροπείς σήματος υψηλής και χαμηλής πίεσης, αισθητήρια
θερμοκρασίας, βαλβίδες ασφαλείας κ.ο.κ.
Οι ασφαλιστικές διατάξεις του ηλεκτρολογικού κυκλώματος συνίστανται σε σύστημα διακοπής της
ηλεκτρολογικής παροχής στην πόρτα του πίνακα (η ηλεκτρολογική παροχή διακόπτεται κατά το άνοιγμα της
πόρτας του πίνακα) , προστασία υπερφόρτωσης συμπιεστών ανεμιστήρων (μαγνητικοί διακόπτες
κυκλώματος), βοηθητικό κύκλωμα προστασίας υπερφόρτισης (μαγνητικός διακόπτης) καθώς και τις λοιπές
απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις (ασφάλειες μικροαυτόματοι, ηλεκτρονόμοι κ.ο.κ.) και αυτοματισμούς
για την λειτουργία και ασφάλεια της Αντλίας Θερμότητας.
Τέλος θα διαθέτει οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική διάταξη κρίνεται από τον κατασκευαστή ή τον ανάδοχο
απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της μονάδας.
Υδραυλικό ψυχροστάσιο
Η αντλία θερμότητας θα φέρει πλήρες υδραυλικό ψυχροστάσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον
τον ακόλουθο εξοπλισμό: αντλία – κυκλοφορητή με τριφασικό κινητήρα, φίλτρο μεταλλικό με σίτα (εύκολα
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αφαιρούμενο), διακόπτη ροής (flow switch), βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικά, βάνα εκκένωσης,
αντιπαγωτική προστασία μέσω ηλεκτρικής αντίστασης και αυτόματης εκκίνησης της αντλίας και όλο τον
λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό (βάνες, σωληνώσεις, κ.ο.κ.). Όλες οι σωληνώσεις, τα ειδικά τεμάχια και τα είδη
κρουνοποιίας του υδραυλικού ψυχροστασίου θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία (βαφή) και φέρουν
πλήρη και αδιάκοπη μόνωση για την αποφυγή συμπυκνώσεων. Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι τριφασικός
κλειστού τύπου κλάσης μόνωσης F, και υψηλού βαθμού απόδοσης. Το κέλυφος της αντλίας θα είναι
χυτοσιδηρό, βαμμένο. Η διαστασιολόγηση της αντλίας (μανομετρικό, παροχή, κ.ο.κ) θα γίνει από τον
ανάδοχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
Αντιδιαβρωτική προστασία
Η αντλία θερμότητας θα είναι κατασκευασμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να
περιβάλλεται με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα βαρέως τύπου με την κατάλληλη
αντιδιαβρωτική προστασία (βαφή) και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας κατ΄ ελάχιστον 5 έτη από την
οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας, η οποία θα χορηγείται με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.
Το κέλυφος θα αποτελείται από πλευρικά καλύμματα στις τέσσερις πλευρές της μονάδας και στην άνω
πλευρά με οπές (για τους ανεμιστήρες με πλέγμα προστασίας, κ.ο.κ.) ή θυρίδες όπου κρίνεται απαραίτητη
η επισκεψιμότητα.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια σύμβασης, οι χρόνοι παράδοσης και οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται
αναλυτικά στα άρθρα 1.3, 6.1, 6.2 της παρούσας.
Υπεργολαβία
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.4 της παρούσας.
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» θα εκτελεστεί εξ ολοκλήρου στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, Οδός Δημοκρατίας 1.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Η οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας (CPV:42511110-5, Αντλίες Θερμότητας) ολοκληρώνεται μόνο
όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και
εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας όπως αυτή περιγράφεται και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στην παρούσα, β) έχουν εκτελεστεί δοκιμές λειτουργίας παρουσία του Περιφερειακού
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ.) Ρόδου, γ) έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού του
Π.Τ.Τ.Υ. Ρόδου, δ) έχουν παραδοθεί τα τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της
αντλίας θερμότητας σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή (hard copy) ε) έχει γίνει ανάρτηση συνοπτικών
οδηγιών βασικών λειτουργιών και ασφάλειας επί της Αντλίας Θερμότητας με μορφή πινακίδας ή σύντομου
εγχειριδίου.
Εν συνεχεία η κλιματιστική μονάδα τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
Η Δοκιμαστική λειτουργία (CPV:50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων) ολοκληρώνεται μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) Έχει
κατατεθεί Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (με
ημερομηνία ελέγχου εντός των τελευταίων σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών της δοκιμαστικής
λειτουργίας) όπου αναγράφεται ότι η Αντλία Θερμότητας δεν παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί
καλώς, β) Το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ.) Ρόδου βεβαιώνει την καλή λειτουργία της
εγκατάστασης που έγινε από τον ανάδοχο κατά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, γ) έχουν παρέλθει
τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την οριστική παραλαβή της αντλίας θερμότητας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου δ) Ο ανάδοχος έχει καταθέσει κατάλογο οδηγιών με τις κατ΄ ελάχιστον ενέργειες
προληπτικής συντήρησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή) που θα πρέπει να
ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο μέλλον, προκειμένου η αντλία θερμότητας να διατηρείται σε
καλή κατάσταση και να ισχύουν οι όροι της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Σελίδα 48

18PROC003113058 2018-05-17
Μετά την πάροδο της δοκιμαστικής λειτουργίας η αντλία θερμότητας παραδίδεται στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου με εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από το πέρας της δοκιμαστικής
λειτουργίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 4.1.2 και 6.6 της παρούσας.
Εκπαίδευση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας και εκτέλεση των
απαραίτητων δοκιμών λειτουργίας να προβεί σε εκπαίδευση στο προσωπικό του Περιφερειακού Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών Ρόδου. Η εκπαίδευση υποχρεωτικά και κατ΄ ελάχιστον θα περιλαμβάνει την αφή,
σβέση, λειτουργία της αντλίας θερμότητας, εναλλαγή από λειτουργίας από ψύξη σε θέρμανση και
αντίστροφα, πλήρη χειρισμό και κατανόηση του πίνακα ελέγχου, παραμετροποίηση, αναγνώριση
σφαλμάτων και επεμβάσεις μικρής κλίμακας που είναι εφικτό να πραγματοποιεί το Περιφερειακό Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις
του κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να παρέχει τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη όποτε και
εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Τροποποίηση Σύμβασης
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.5 της παρούσας.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβουν στην Τεχνική τους
Προσφορά συμπληρωμένο τον παρακάτω «Πίνακα Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης Ι» με τον ίδιο τρόπο, δομή,
τάξη και αρίθμηση:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Ι
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας,
αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

1.

Τύπος: Αερόψυκη αντλία θερμότητας Αέρα Νερού

2.

Ψυκτική Απόδοση (kW) κατά EUROVENT*

530 KW ±5%

3.

Θερμική Απόδοση (kW) κατά EUROVENT*

550 KW ±5%

4.

Ενεργειακή απόδοση σε Ψύξη (EER) kW/kW κατά
EUROVENT*

≥ 2.70

5.

Εποχιακή Ενεργειακή απόδοση σε Ψύξη (ESEER)
kW/kW κατά EUROVENT*

≥ 4.20

6.

Ενεργειακή απόδοση σε Θέρμανση (COP) kW/kW
κατά EUROVENT*

≥ 2.90

7.

Ενεργειακή Κλάση σε ψύξη κατά EUROVENT*

8.

Ενεργειακή Κλάση σε θέρμανση κατά EUROVENT*

9.

Στάθμη ηχητικής ισχύος σε πλήρες φορτίο

10.

Μέγιστη Θερμοκρασία Παραγωγής θερμού νερού
(σε συνθήκες θέρμανσης στην έξοδο της Αντλίας
Θερμότητας)

11.

Τύπος υγρού

12.

Τύπος / αριθμός συμπιεστών

13.

Αντικραδασμική έδραση συμπιεστών

ΝΑΙ

14.

Ηχομονωτικά καλύμματα συμπιεστών

ΝΑΙ

15.

Εναλλασσόμενη λειτουργία συμπιεστών

ΝΑΙ

16.

Δυνατότητα λειτουργίας σε μερικό φορτίο με τη
χρήση μόνο ενός (1) συμπιεστή

ΝΑΙ

17.

Αριθμός ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωμάτων

≥2

18.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

C ή ανώτερη

C ή ανώτερη
≤ 95db(A)
≥ 55οC
Νερό Δικτύου
Scroll / ≥ 6

(κατά δήλωση
άνευ
περιορισμού
κυκλοφορίας –
χρήσης)

Τύπος ψυκτικού μέσου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Ι
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας,
αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

19.

Δυνατότητα λειτουργίας με ένα εκ των δύο
ψυκτικών κυκλωμάτων σε περίπτωση βλάβης του
2ου κυκλώματος

ΝΑΙ

20.

Εξοπλισμός ψυκτικού κυκλώματος (ρυθμιστική
βαλβίδα, τετράοδη βαλβίδα, αντεπίστροφο,
βαλβίδα bypass, φίλτρο, κ.ο.κ.)

ΝΑΙ

21.

Τύπος εναλλάκτη νερού

Πλακοειδής,
απευθείας
εκτόνωσης

22.

Υλικό κατασκευής εναλλάκτη νερού

Ανοξείδωτος
Χάλυβας

23.

Αντιδιαβρωτική προστασία στα πτερύγια και τους
αυλούς στον εναλλάκτη αέρα

24.

Αριθμός ανεμιστήρων Αντλίας θερμότητας

25.

Μηχανική προστασία ανεμιστήρων

Μεταλλικό
πλέγμα

26.

Χωρητικότητα δοχείου αδρανείας

≥ 750lt

27.

Χαρακτηριστικά δοχείου αδρανείας : εξωτερικού
χώρου μονωμένο, με εξαεριστικό
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Ι
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας,
αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Πληροφορίες Πίνακα ελέγχου (κατ΄ ελάχιστον):
-

28.

-

-

Πλήρης έλεγχος της λειτουργίας της Αντλίας
θερμότητας (παράμετροι και συνθήκες
λειτουργίας).
Λειτουργία ή μη συμπιεστή.
Ρεύμα λειτουργίας κάθε συμπιεστή
Αντιπαγωτική προστασία εναλλάκτη.
Δυσλειτουργία αισθητηρίων.
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος.
Ημερομηνία, ώρα και ημέρα.
Θερμοκρασίες
νερού
(προσαγωγή
–
επιστροφές).
Θερμοκρασίες ψυκτικού κυκλώματος.
Πιέσεις ψυκτικού κυκλώματος (στον εξατμιστή
και στον συμπυκνωτή).
Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας για
την αντλία θερμότητας, και κάθε ένα
συμπιεστή χωριστά.
Διαγνωστικός έλεγχος της αντλίας θερμότητας
με αναφορά κάθε πιθανής βλάβης.
Καταγραφή και αποθήκευση ιστορικού
βλαβών.

ΝΑΙ

29.

Πλήρης πίνακας ηλεκτρολογικής διανομής (με
κεντρικό διακόπτη και ασφάλειες ) και
αυτοματισμοί για την ορθή και ασφαλή λειτουργία

ΝΑΙ

30.

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω κατάλληλης θύρας με
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΝΑΙ

31.

Σύστημα Απόψυξης (περιγραφή)

ΝΑΙ

32.

Δοχείο διαστολής / Χωρητικότητα σε lt

ΝΑΙ

33.

Αντιπαγωτική προστασία των σωληνώσεων της
υδραυλικής μονάδας και του εναλλάκτη νερού

NAI

34.

Διακόπτες Ροής (flow switch)

≥2

35.

Μετατροπείς Σήματος υψηλής και χαμηλής πίεσης

ΝΑΙ

36.

Ασθητήρια Θερμοκρασίας

ΝΑΙ

37.

Βαλβίδες ασφαλείας

ΝΑΙ

38.

Σύστημα διακοπής της ηλεκτρολογικής παροχής
στην πόρτα του πίνακα

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Ι
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας,
αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
Η προσφερόμενη αντλία θερμότητας επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να τηρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
Α/Α

Περιγραφή / Προδιαγραφές

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

39.

Βοηθητικό κύκλωμα προστασίας υπερφόρτισης
(Μαγνητικοί διακόπτες)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Υδραυλικό Ψυχροστάσιο με κατ΄ ελάχιστον :
Κυκλοφορητή με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα
40.

Μεταλλικό φίλτρο
Βαλβίδα ασφαλείας

ΝΑΙ

Εξαεριστικά
Αντιπαγωτική προστασία
Βάνα εκκένωσης
F

41.

Κλάση μόνωσης ηλεκτροκινητήρα κυκλοφορητή

42.

Μέγιστο απορροφούμενο Ρεύμα (Α) της αντλίας
θερμότητας (Imax)

-

43.

Ονομαστική τιμή έντασης γενικού διακόπτη ισχύος
επί της αντλίας θερμότητας ΙΔΑΘ (Α).

ΙΔΑΘ < ΙΔΓΠ***

ή ανώτερη

ΝΑΙ
44.

45.

Αντικατάσταση του υφιστάμενου καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδοσίας (ΝΑΙ / ΟΧΙ) **

(εάν απαιτειται
από το τεύχος
υπολογισμού)

Καλώδιο Παροχής από τον Γενικό Πίνακα

Σύμφωνα με το
τεύχος
υπολογισμού

( πλήθος Χ διατομή αγωγών)

ΝΑΙ
46.

Αντικατάσταση του υφιστάμενου διακόπτη ισχύος
ηλεκτρικής Τροφοδοσίας στο κτίριο (ΝΑΙ / ΟΧΙ) **

47.

Ονομαστική Τιμή Έντασης Διακόπτη Ισχύος
Αντλίας Θερμότητας στον Γενικό Πίνακα του
κτιρίου ΙΔΓΠ (Α)

(εάν απαιτειται
από το τεύχος
υπολογισμού)
ΙΔΓΠ > ΙΔΑΘ***

* Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να συμπληρωθούν και θα ελεγχθούν από το πιστοποιητικό “Eurovent Certified
Performance”
** Η απαίτηση αντικατάστασης του υφιστάμενου καλωδίου τροφοδοσίας και του διακόπτη ισχύος προκύπτει από
τεύχος υπολογισμού που θα καταθέσει στην τεχνική του προσφορά ο διαγωνιζόμενος και σχετίζεται άμεσα με το
μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα (Α) της αντλίας θερμότητας.
*** ΙΔΓΠ : Ονομαστική Τιμή Έντασης Διακόπτη Ισχύος Αντλίας Θερμότητας στον Γενικό Πίνακα του κτιρίου (όπως
προκύπτει από το τεύχος υπολογισμού)
ΙΔΑΘ : Ονομαστική Τιμή Έντασης Γενικού Διακόπτη Ισχύος Αντλίας Θερμότητας επί της Αντλίας Θερμότητας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Για την συμπλήρωση του πίνακα συμμόρφωσης/εναρμόνισης Ι ισχύουν τα παρακάτω:
o Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.
o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
o Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» εάν έχει συμπληρωθεί α) η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα β) ένας αριθμός, σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση.
o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντος που έχει τη μορφή
«ΝΑΙ/ΟΧΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης.
o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή
σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. Η συμπλήρωση στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι
συγκεκριμένη (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο, στην αναφορά κ.ο.κ., θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία
και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης/Εναρμόνισης στην
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 18).
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2014ΣΕ54600041
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 135.000,00€
Ανάλυση προϋπολογισμού :

Κωδικός CPV Περιγραφή CPV
42511110-5
50730000-1

Αντλίες θερμότητας
Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός Φ.Π.Α. 24% Προϋπολογισμός
(άνευ Φ.Π.Α.)
(με Φ.Π.Α.)
125.000,00 €
30.000,00 €
155.000,00 €

10.000,00 €
135.000,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης, της Τεχνικής-Οικονομικής Προσφοράς του, της Απόφασης Κατακύρωσης, διαφορετικά
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε
μισθωτού του Αναδόχου.
5. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων
δεν θα έχει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, προσωπικού, καθώς
επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο. Κατά την εκτέλεση των
εργασιών που προβλέπονται από την παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα
ενδεικνυόμενα και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών
προς τρίτους και γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που
απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων σε τρίτους και στο εργατοτεχνικό προσωπικό (σήμανση
ημέρας – νύχτας, κάλυψη τάφρων, περίφραξη εργοταξίου, χορήγηση Μ.Α.Π κ.α. όπου αυτά
απαιτούνται). Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι
επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών
σε δίκτυα – υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποχρεούται να αποκαταστήσει άνευ
αποζημίωσης. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια
που δημιούργησαν τα συνεργεία του.
Β.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση μιας καινούργιας
αμεταχείριστης αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρα νερού, με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το
παρόν Παράρτημα Ι, να την παραδώσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατ΄ αρχήν σε πλήρη και κανονική
λειτουργία για δοκιμαστική περίοδο με δική του ευθύνη λειτουργίας για ένα (1) ημερολογιακό έτος και εν
συνεχεία σε πλήρη και κανονική λειτουργία με εγγύηση λειτουργίας για ένα (1) επιπλέον ημερολογιακό
έτος. Αναλυτικότερα υποχρεούται να προβεί σε :
-

Αποξήλωση με προσοχή της υφιστάμενης περίφραξης
Αποσύνδεση από τα δίκτυα (Ηλεκτρικό & υδραυλικό) της υφιστάμενης μονάδας TRANE
RTAB215
Ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της υφιστάμενης μονάδας και διάθεσή του σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία και τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης
Αποξήλωση της υφιστάμενης μονάδας TRANE RTAB 215
Φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόσυρση της υφιστάμενης μονάδας TRANE RTAB215.
Αντικατάσταση των τριών (3) συρταρωτών χυτοσιδηρών κεντρικών βανών (με φλάντζα)
προσαγωγής – επιστροφών (DN150), με τρεις νέες με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή
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-

-

αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη (ή παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου) των παλαιών
βανών, προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) νέων ίδιας διατομής. Η όποια
τροποποίηση ή αλλαγή απαιτηθεί για την προσαρμογή των νέων βανών θα γίνει από τον
ανάδοχο με δικά του έξοδα (υλικά και εργασία).
Διαμόρφωση εάν απαιτείται του υφιστάμενου χώρου εγκατάστασης της νέας αντλίας
θερμότητας. Δεδομένου ότι ο χώρος εγκατάστασης της νέας αντλίας θερμότητας είναι
προκαθορισμένος και δύσκολα επεκτάσιμος, εάν δεν επαρκεί τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε εργασίες επέκτασης του χώρου με δικά του έξοδα προκειμένου να είναι δυνατή η
εγκατάσταση της νέας αντλίας θερμότητας στον χώρο αυτό.
Εάν από το τεύχος υπολογισμού για την ηλεκτρολογική παροχή, το οποίο έχει καταθέσει στο
φάκελο της Τεχνικής του Προσφοράς, προκύπτει ότι απαιτείται η αναβάθμιση αυτής, στις
υποχρεώσεις του αναδόχου (άνευ αξίωσης επιπλέον αποζημίωσης) συμπεριλαμβάνονται τα
υλικά (καλώδιο, σωλήνας, διακόπτης ισχύος, σχάρες κ.α.) τα μικροϋλικά και η εργασία πλήρους
εγκατάστασης για την νέα ηλεκτρολογική παροχή από τον Γενικό Πίνακα του κτιρίου (στο
υπόγειο αυτού) έως και τον γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα επί της αντλίας θερμότητας.
Προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση με τα δίκτυα
(ηλεκτρικό & υδραυλικό) της νέας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας αέρα νερού. Εάν κατά την
εγκατάσταση της νέας αντλίας θερμότητας ή κατά την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό ή υδραυλικό
δίκτυο κ.ο.κ., απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον εργασία ή υλικά επιπλέον των αναφερόμενων
στο Παράρτημα Ι της παρούσας, αυτά θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ενός (1) δοχείου αδρανείας ελάχιστης χωρητικότητας
750lt. Το δοχείο αδρανείας όπως προαναφέρθηκε θα εγκατασταθεί στο δίκτυο επιστροφών.
Αποξήλωση του παλαιού κυκλοφορητή του υφιστάμενου υδραυλικού ψυχροστασίου και
παράδοσή του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατασκευή ειδικού τεμαχίου από χαλυβδοσωλήνα
τύπου manesman DN 150 με φλάντζα στις δύο άκρες προσαρμοσμένο για να καλύψει το κενό
που δημιουργήθηκε από τον αποξηλωμένο κυκλοφορητή. Το ειδικό τεμάχιο θα είναι πλήρως
μονωμένο με μονωτικό υλικό τύπου «armaflex” ελάχιστου πάχους 19mm.
Επανατοποθέτηση της παλαιάς περίφραξης, επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας τα τμήματα
της που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν ο ανάδοχος προβεί σε επέκταση του χώρου
εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας, θα προβεί, με δικά του έξοδα και στην επέκταση της
περίφραξης του χώρου.
Να απομακρύνει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία του σε
οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης εργασιών.
Δοκιμές λειτουργίας & εκπαίδευση του προσωπικού του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ.) Ρόδου.
Παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στο
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ρόδου. Πέραν των τεχνικών εγχειριδίων ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική αναφορά των παραμέτρων ρύθμισης της Αντλίας
Θερμότητας.
Ανάρτηση συνοπτικών οδηγιών βασικών λειτουργιών και ασφάλειας επί της Αντλίας
Θερμότητας με μορφή πινακίδας ή σύντομου εγχειριδίου.
Δοκιμαστική λειτουργία τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την
οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας και του λοιπού εγκατεστημένου, από αυτόν,
εξοπλισμού. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας
της αντλίας θερμότητας. Στα πλαίσια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται:
 να έχει την πλήρη εποπτεία και το συνεργείο του (όπως αυτό απαιτείται στο άρθρο 2.2.6
της παρούσας, και περιγράφεται στην Τεχνική του Προσφορά) να επεμβαίνει άμεσα (εντός
12 ωρών από την ειδοποίησή του με κάθε πρόσφορο μέσο) και με δικά του έξοδα όποτε
απαιτείται.
 να προβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με δικά του έξοδα (υλικά και
εργασία) στα προγραμματισμένα σέρβις – συντηρήσεις της Αντλίας Θερμότητας.
 να επεμβαίνει άμεσα, εντός 12 ωρών από την ειδοποίησή του με κάθε πρόσφορο μέσο, για
την 1η διάγνωση (διαπίστωση του προβλήματος) με δικά του έξοδα (υλικά και εργασία) σε
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οποιασδήποτε εμφάνιση βλάβης ή δυσλειτουργίας παρουσιαστεί. Η δε αντιμετώπιση αυτής
θα είναι η ταχύτερη δυνατή εξαρτώμενη από το είδος της βλάβης και τη διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών. Η δαπάνη αποκατάσταση βαρύνει πλήρως και αποκλειστικά τον ανάδοχο
(υλικά, μεταφορικά και εργασία). Επισκευή βλάβης χρεώνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
μόνο εάν αυτή προκληθεί από κακόβουλη ή συνειδητή ενέργεια, κακή χρήση ή από
εξωτερικά αίτια όπως πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, παγετό.
 να πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εναλλαγή στη λειτουργία από ψύξη σε
θέρμανση και αντίστροφα (όποτε αυτό απαιτείται).
 Να προβεί σε πλήρη λειτουργικό έλεγχο από τεχνικό συνεργείο του επίσημου
αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας της αντλίας θερμότητας (άνευ αξίωσης
επιπλέον αποζημίωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και κατάθεση στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Τεχνικής Έκθεσης – Βεβαίωσης με τα αποτελέσματα αυτού. Ο ως άνω έλεγχος
δύναται να διενεργηθεί εντός των τελευταίων σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών της
δοκιμαστικής λειτουργίας της Αντλίας Θερμότητας από τον Ανάδοχο.
 Να καταθέσει πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και προκειμένου να
ολοκληρωθεί αυτή, τα παρακάτω α) Τεχνική Έκθεση - Βεβαίωση του επίσημου
αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (με ημερομηνία ελέγχου εντός των
τελευταίων σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών της δοκιμαστικής λειτουργίας) όπου
αναγράφεται ότι η Αντλία Θερμότητας δεν παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί καλώς,
β) Βεβαίωση του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ.) Ρόδου σχετικά με
την καλή λειτουργία της εγκατάστασης κατά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, γ)
κατάλογο οδηγιών με τις κατ΄ ελάχιστον ενέργειες προληπτικής συντήρησης (σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή), που θα πρέπει να ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου στο μέλλον, προκειμένου η αντλία θερμότητας να διατηρείται σε καλή κατάσταση
και να ισχύουν οι όροι της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Σημείωση : Εάν εκ της Τεχνικής Έκθεσης - Βεβαίωσης του επίσημου αντιπροσώπου της
κατασκευάστριας εταιρείας, προκύπτει πρόβλημα στην Αντλία Θερμότητας ή στην εγκατάσταση
που έχει εκτελέσει, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποκαταστήσει με δικά του έξοδα (υλικά,
μικροϋλικα & εργασία). Εν συνεχεία απαιτείται να καταθέσει εκ νέου Τεχνική Έκθεση του
επίσημου αντιπροσώπου της Κατασκευάστριας Εταιρείας, όπου θα διαπιστώνεται η καλή
λειτουργία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περίοδος Δοκιμαστικής λειτουργίας. Όμοια εάν το
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ.) Ρόδου καταθέσει στο αρμόδιο όργανο
αναφορά σχετικά με δυσλειτουργία ή πρόβλημα της εγκατάστασης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να τα αποκαταστήσει με δικά του έξοδα (υλικά, μικροϋλικα & εργασία) προκειμένου να
ολοκληρωθεί η περίοδος Δοκιμαστικής λειτουργίας.
Να παραδώσει, μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής λειτουργίας, την Αντλία Θερμότητας και
τον λοιπό εγκατεστημένο από αυτόν εξοπλισμό, σε πλήρη και κανονική λειτουργία στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με εγγύηση καλής λειτουργίας για κατ΄ ελάχιστον τρακόσιες εξήντα
πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της Δοκιμαστικής λειτουργίας. Οι
όροι και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την περίοδο εγγύησης λειτουργίας αναφέρονται
αναλυτικά στο 4.1.2 Άρθρο της παρούσας.
Να χορηγήσει εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας για το κέλυφος της αντλίας θερμότητας,
για 5 κατ΄ ελάχιστον έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σε πλήρη λειτουργία,
κατά την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οξείδωσης αυτού να προβαίνει σε
πλήρη αποκατάσταση. Εάν κριθεί απαραίτητο, είτε λόγω ταχείας επανεμφάνισης οξειδώσεων,
είτε λόγω μεγάλου εύρους αυτών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται να ζητήσει και ο
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πλήρη αντικατάσταση του κελύφους της αντλίας
θερμότητας. Η ανωτέρω εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας θα χορηγηθεί με τη μορφή
υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου.
Αποκατάσταση τυχόν ζημιών – φθορών – βλαβών που που πιθανόν να προκαλέσουν τα
συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί άνευ αποζημίωσης.

Σελίδα 58

18PROC003113058 2018-05-17
Όλα τα ανωτέρω καθώς και τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τα λοιπά άρθρα της παρούσας
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος για όλα τα ανωτέρω δεν δικαιούται
να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται και δίνεται
η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Ρόδο και να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την ορθή σύνταξη της
προσφοράς τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206911]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λόφος Πανεπιστημίου / Μυτιλήνη / 81132]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ]
- Τηλέφωνο: [+302241099026, +302241099074]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr, frantzis@aegean.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) :
[http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54/]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ / CPV :
42511110-5, 50730000-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: []
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες & Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : []
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

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

Σελίδα 64

18PROC003113058 2018-05-17
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
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απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης:

Απάντηση:
έτος: [2015] κύκλος εργασιών: [……]€
έτος: [2016] κύκλος εργασιών: [……]€
έτος: [2017] κύκλος εργασιών: [……]€

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……]€
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
α/α
Ειδικότητα
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
1
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
υπηρεσίεςxxxii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
ΠΕ ή ΤΕ
2
Αδειούχος Τεχνίτης Ψυκτικός
έλεγχο της ποιότητας:

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxiii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3

Αδειούχος Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης

4

Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός

Αριθμός

[……]
[....……]

i.

Πιστοποιητικό “EUROVENT CERTIFIED
PERFORMANCE” για την προσφερόμενη
αντλία θερμότητας. [] Ναι [] Όχι
ii. Πιστοποιητικό CE της προσφερόμενης
αντλίας θερμότητας. [] Ναι [] Όχι
iii. Πιστοποιητικό CE του δοχείου αδρανείας.
[] Ναι [] Όχι
iv. Πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ του
κατασκευαστικού οίκου της αντλίας
θερμότητας για κατασκευή αντλιών
θερμότητας. [] Ναι [] Όχι
v. Πιστοποιητικό ISO 14001 σε ισχύ του
κατασκευαστικού οίκου της αντλίας
θερμότητας για κατασκευή αντλιών
θερμότητας. [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Τόπος Κατοικίας:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα ……………………………………………………..
Εγγυώμαι την καλή, προβλεπόμενη κανονική και πλήρη λειτουργία των μηχανικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών μερών, των συμπιεστών και
των λοιπών εξαρτημάτων και παρελκόμενων της προσφερόμενης αντλίας θερμότητας, για την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας
(σύμφωνα με τη διακήρυξη) και δώδεκα (12) μήνες μετά το πέρας αυτής (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργείας). Οποιαδήποτε
δυσλειτουργία ή βλάβη προκύψει και δεν οφείλεται σε κακή χρήση, κακόβουλη συνειδητή ενέργεια, αμέλεια, ή εξωτερικά αίτια
(πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, παγετό, υπερτάσεις ρεύματος, κλπ) θα αποκατασταθεί από τον οικονομικό φορέα που
εκπροσωπώ, ώστε να εξασφαλιστεί η κανονική, προβλεπόμενη και πλήρης λειτουργία του μηχανήματος. Η μεν ανταπόκριση σε
περίπτωση προβλήματος θα είναι άμεση, εντός 12 ωρών από την κλήση με κάθε πρόσφορο μέσον (τηλέφωνο, φαξ, email, κ.ο.κ), όσον
αφορά την επί τόπου παρουσία τεχνικού μας και διαπίστωση του προβλήματος, η δε αντιμετώπιση θα είναι η ταχύτερη δυνατή,
εξαρτώμενη από το είδος της βλάβης και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Το κόστος για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση της
δυσλειτουργίας ή βλάβης (εργασία, υλικά, αποστολή υλικών και μικροϋλικά) βαρύνει τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ. Στα υλικά
συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα - ανταλλακτικά και παρελκόμενα της αντλίας θερμότητας (συμπιεστές, συμπυκνωτές, αντλίες,
εναλλάκτες, ηλεκτρολογικά, δοχείο αδρανείας κ.ο.κ.). Δεν βαρυνόμαστε με το κόστος αποκατάστασης βλαβών ή δυσλειτουργιών οι οποίες
προέρχονται από κακή χρήση (που είναι αντίθετη από τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις υποδείξεις από το προσωπικό μας κατά την
εκπαίδευση των χρηστών), ή σε έκτακτα περιστατικά (π.χ. θεομηνίες, υπερτάσεις ρεύματος, πυρκαγιές, βανδαλισμούς ή άλλο έκτακτο και
απρόβλεπτο γεγονός). Στην περίπτωση αυτή το κόστος επιδιορθώσεως (εργασία και υλικά) επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τέλος
για όλο το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, θα διαθέτουμε (άνευ χρέωσης) τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, email
ή Fax ή ακόμα και με επιτόπια επίσκεψη Μηχανικού.
Ημερομηνία: ……….20……

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Προς : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού
για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
Κωδικός CPV

Περιγραφή

Τιμή Προσφοράς
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

42511110-5

50730000-1

Προμήθεια &
εγκατάσταση αντλίας
θερμότητας
Δοκιμαστική λειτουργία
αντλίας θερμότητας

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
…../……./2018
Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………..
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ………………………… ποσού ολογράφως: .………………….……………………………………………
(αριθμητικώς ………………………………………………… ευρώ).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ευρώ
ολογράφως:
………………………….…………………………
(αριθμητικώς ……………………………… ευρώ)
υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ……........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………………
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………, κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την με Α.Π.:……/……….. Διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια,
εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις
ανάγκες
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
στη
Ρόδο» με ημερομηνία
διενέργειας
του
διαγωνισμού ………….……….. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθεια,
εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο”.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………………………………
(ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς
όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της Διακήρυξης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της
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Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
........................
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2. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία Έκδοσης: ..........
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Εγγύηση
μας
υπ΄
αριθμ.
……………………………………………………………………..
ποσού
ολογράφως: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….(αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… (α
ριθμητικώς:…………………………………..………) ευρώ.
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
……………………………………………………………………………………………………………………………,
ΑΦΜ:…….……………….. (διεύθυνση) .........................ή
(ii)
[σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
....................................................................................,
ΑΦΜ:
…………………………..,
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ………………………….. (τίτλος σύμβασης) σύμφωνα με
την ΑΠ: ……../…………….. Διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας
αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ΧΧ/ΧΧ/201Χ (30 ημέρες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο που ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
........................
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3. YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία Έκδοσης: ..........
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη
Εγγύηση
μας
υπ΄
αριθμ.
……………………………………………………………………..
ποσού
ολογράφως: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….(αριθμητικώς:…………………………) ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ολογράφως: …………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………… (α
ριθμητικώς:…………………………………..………) ευρώ.
υπέρ του:
(iv)
[σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
……………………………………………………………………………………………………………………………,
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή
(v)
[σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
....................................................................................,
ΑΦΜ:
…………………………..,
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή
(vi)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. κ.ο.κ.
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
για την καλή λειτουργία της από ……………………… (ημερομηνία) σύμβασης ………………………….. (τίτλος
σύμβασης) σύμφωνα με την ΑΠ: …………/……………..2018 Διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και
δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ΧΧ/ΧΧ/201Χ ( Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μήνες)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
........................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ………………………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ………………………. ΕΥΡΩ,
Στη Μυτιλήνη, σήμερα την ………………….., μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης), με Α.Φ.Μ.
090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από
……………………………………………………, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ………………………… απόφαση του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα ………. «……………………………….» (ΑΔΑ:………………………) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ………………………, τ. ………. και αφετέρου δε της εταιρείας με την
επωνυμία …………………………………. και το διακριτικό τίτλο ……………………………. Με ΑΦΜ ………………….. της
Δ.Ο.Υ. …………………………… (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο) που εδρεύει …………………….. (οδός
……………………………….., Τ.Κ. …………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας
από τον/την
……………………………., κάτοικο …………………, οδός ……………………………., με Α.Δ.Τ.
………………………………. Και αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. ………./………… απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, θέμα …………..: «………………………………» (ΑΔΑ: …………., ΑΔΑΜ: ………………….),
2. Την ………………………., διενεργήθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. ………………… διακήρυξη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία
μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»
και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα …………..: «………………………………»,
3. Τα από …………………………………. 20ΧΧ πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
4. Την από …/…/… προσφορά της εταιρείας………………….., της οποίας οι πίνακες τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,
5. Την υπ’ αριθμ. ………./………… απόφαση έκτακτης/τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, θέμα …………..: «………………………………», η οποία ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση, σε βάρος των
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τον κωδικό ΣΑΕ
2014ΣΕ54600041, έναντι του ποσού των ………………… (………..€) συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.
Συμφώνησαν και έκανα αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης
αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
και ΙΙ της με ……………… διακήρυξης.
Η προμήθεια/υπηρεσία θα εκτελεστεί στα κτίρια επί της Οδού Δημοκρατίας 1 του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη Ρόδο και θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα Σύμβαση, την Προσφορά του Αναδόχου, η οποία είναι δεσμευτική
και στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα πέντε (515) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι έως
………………………..
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ
2.1 Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης
αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, ανέρχεται στο
ποσό των ………………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (χωρίς ΦΠΑ: …………..€ , ΦΠΑ : …………..€), που
αναλύεται ως ακολούθως:
Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

42511110-5

Αντλίες θερμότητας

50730000-1

Υπηρεσίες επισκευής
και
συντήρησης
ψυκτικών
συγκροτημάτων

Δαπάνη
Φ.Π.Α.

άνευ Φ.Π.Α. 24%

Δαπάνη συμπερ.
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα από τον κωδικό ΣΑΕ
2014ΣΕ54600041
2.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών / της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ. 5 του ν. 4412/2016. Αναλυτικά :
Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

ΠΛΗΡΩΜΗ

42511110-5

Αντλίες Θερμότητας

Μετά την οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας
(σύμφωνα με τα άρθρα 6.1, 6.2 και το Παράρτημα Ι
της με ΑΠ ……………. διακήρυξης)

50730000-1

Υπηρεσίες Επισκευής και
Συντήρησης Ψυκτικών
Συγκροτημάτων

Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας: 365
ημερολογιακές ημέρες από την οριστική παραλαβή
της Αντλίας Θερμότητας (σύμφωνα με τα άρθρα 6.1,
6.2 και το Παράρτημα Ι της με ΑΠ …………….
διακήρυξης)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 & 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Ειδικότερα:
VII.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την εκάστοτε Επιτροπή, σύμφωνα
με το άρθ. 208 του Ν. 4412/2016,
VIII.

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Αναθέτουσας Αρχής (αφορά μόνο στην
πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

IX.

Τιμολόγιο του προμηθευτή (ανάδοχος) εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε»
(αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

X.

Τιμολόγιο του αναδόχου (αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες Επισκευής
και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων),
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XI.

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε»
(αφορά μόνο στην πληρωμή του CPV:42511110-5 Αντλίες Θερμότητας),

XII.

Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας,

2.3 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας:


4% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια της αντλίας και



8% επί του καθαρού ποσού για τις υπηρεσίες, επί του καθαρού ποσού

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τυχόν μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση – παραλαβή του εξοπλισμού εγκατεστημένου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.
Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά του Πανεπιστημίου
Αιγαίου για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από
τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται
η συνολική φύση της εκτέλεσης της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εγκαταστήσει, να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές και ρυθμίσεις και να
παραδώσει την Αντλία Θερμότητας, σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, το
αργότερο εντός εκατό σαράντα (140) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, ήτοι έως ……………….
Εν συνεχεία ο Ανάδοχος υποχρεούται σε δοκιμαστική λειτουργία της Αντλίας Θερμότητας, σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από
την οριστική παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
Σελίδα 84

18PROC003113058 2018-05-17
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση της αντλίας θερμότητας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
3.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.1 H παραλαβή της σύμβασης γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11
εδ. β & εδ. δ του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών / υπηρεσιών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος της αντλίας θερμότητας
γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
4.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Κωδικός CPV

Περιγραφή CPV

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

42511110-5

Αντλίες θερμότητας

Εντός δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από
την παράδοση της Αντλίας Θερμότητας
σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 της
παρούσας

50730000-1

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης ψυκτικών
συγκροτημάτων

Τριακόσιες
εξήντα
πέντε
(365)
ημερολογιακές ημέρες από την οριστική
παραλαβή της Αντλίας Θερμότητας

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
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χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την περίπτωση της προμήθειας:
5.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
5.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
5.4 Για την περίπτωση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 18
παρ.2 του Ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Η προμήθεια/υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του «Αναδόχου» σε συνδυασμό
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης …………… που επισυνάπτονται στην παρούσα
σύμβαση σαν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο ανάδοχος με δικό του προσωπικό, δεν έχει οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Το Πανεπιστήμιο:
 δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε μισθωτού του
Αναδόχου
 απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών
που προβλέπονται από την παρούσα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα
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και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα για την πρόληψη ζημιών προς τρίτους
και γειτονικά ακίνητα. Ομοίως υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που
απαιτούνται για την αποφυγή ατυχημάτων σε τρίτους και στο εργατοτεχνικό προσωπικό (σήμανση
ημέρας – νύχτας, κάλυψη τάφρων, περίφραξη εργοταξίου, χορήγηση Μ.Α.Π κ.α. όπου αυτά
απαιτούνται). Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος καθίσταται μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος
είναι επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά την εκτέλεση των
εργασιών σε δίκτυα – υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποχρεούται να
αποκαταστήσει άνευ αποζημίωσης. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και να πετάξει όλα τα
μπάζα και τα σκουπίδια που δημιούργησαν τα συνεργεία του.
ΑΡΘΡΟ 7: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθ. 202 του Ν. 4412/2016 όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Η ποσότητα της προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου την
με αριθμό ……………. της ………………… Ίδρυμα- Κατάστημα …………….. ποσού …………….. ευρώ, επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 Β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι έως …………………………, 30 ημέρες μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο της παρούσης σύμβασης.
8.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της σύμβασης, καλείται
«Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», διάρκεια της οποίας ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς
μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα
3 στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.
Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει:
7. Την καλή και αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας (συμπεριλαμβανομένου όλου του
λοιπού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει) για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής
λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική
παραλαβή του, πλήρως εγκατεστημένο και μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας σύμφωνα
με το Παράρτημα Ι της παρούσας.
8. Την άμεση ανταπόκριση του, εντός 12 ωρών από την κλήση με κάθε πρόσφορο μέσον (τηλέφωνο,
φαξ, email, κ.ο.κ) σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας όσον αφορά στην επιτόπου παρουσία
τεχνικού του για διαπίστωση του προβλήματος. Η δε αντιμετώπιση θα είναι η ταχύτερη δυνατή
εξαρτώμενη από το είδος της βλάβης και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
9. Την αποκατάσταση με δικά του μέσα και δαπάνη (υλικά, μικροϋλικά & εργασία), οποιασδήποτε
δυσλειτουργίας ή βλάβης που θα προκύψει και δεν οφείλεται σε κακή χρήση, κακόβουλη συνειδητή
ενέργεια, αμέλεια, ή εξωτερικά αίτια (πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, παγετό,
υπερτάσεις ρεύματος, κ.λπ). Στα υλικά συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα
της αντλίας θερμότητας που θα εγκαταστήσει (συμπιεστές, συμπυκνωτές, αντλίες, εναλλάκτες,
ηλεκτρολογικά, δοχείο αδρανείας κ.ο.κ.).
10. Τα έξοδα αποστολής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της
δυσλειτουργίας ή βλάβης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
11. Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς με email ή με Fax ή με επιτόπια
επίσκεψη από μηχανικό του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
του εξοπλισμού, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα
παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται κατά περίπτωση,
με Έγγραφη Δήλωση, την οποία έχει συμπεριλάβει στους επιμέρους φακέλους της Τεχνικής
Προσφοράς του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της Περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας με δαπάνες του αναδόχου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
βλάβη της αντλίας θερμότητας που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση της και δεν θα επιβαρύνεται
με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία
θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού
ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το
Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται
από αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η εγγύηση Καλής Λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας είναι έως ……………………., μεγαλύτερος από
τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
9.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
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συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας, σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
9.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
11.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 1.3 & 6.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:
- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
11.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), της με Α.Π. ……………….. διακήρυξης, να υποβάλλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016).
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου,
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την
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Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδης, τα δε προσαρτώμενα σε αυτή έγγραφα ήτοι:
 Η πλήρης οικονομική και τεχνική προσφορά της εταιρείας στο διαγωνισμό, με Α.Π.: ….. Διακήρυξης
. ………………..
 Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του ………………… (θέμα (……),
(ΑΔΑΜ: ………………..) (ΑΔΑ: ……………), με την οποία έγινε η κατακύρωση
υπογράφονται από αμφότερα τα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύννομο με την
σύμβαση.
Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβάστηκε τους συμβαλλόμενους και
υπογράφτηκε και από τους δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Για τον Ανάδοχο

…………………………..
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται
το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

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

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
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σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxiii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxiv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxxv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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