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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :30.910,81 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙ ΑΠΡ ΑΓ Μ ΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝ ΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
π ρ ο σ κ α λ ε ί
σε διαπραγμάτευση με κλειστή διαδικασία
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι»

προεκτιμώμενης αμοιβής 30.910,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις,
όπως

ισχύουν

κατά

την

ημερομηνία

αποστολής

της

Πρόσκλησης

σε

Διαπραγμάτευση

στους

ενδιαφερομένους και με τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α'
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής - Υποβολή Φακέλου
Άρθρο 4: Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης
Άρθρο 7: Τεύχη της Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Άρθρο 8 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Άρθρο 9: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία
Κεφάλαιο Β'
Άρθρο 10: Αντικείμενο - Προεκτιμώμενη Αμοιβή -Χρηματοδότηση - Συμβατική προθεσμία
Άρθρο 11: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης
Άρθρο 12: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 13: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Άρθρο 14 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 15: Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 16: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Κεφάλαιο Γ'
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Άρθρο 18: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
Άρθρο 19: Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα
Άρθρο 21 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισμός Αναδόχου
Άρθρο 22: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
Άρθρο 23: Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος αναδόχου.
Προσαρτήματα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
1.1 Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Χερσονήσου.
Εργοδότης-Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου.
Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Χερσονήσου κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας).
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χερσονήσου.
1.2. Η Υπηρεσία που διεξάγει τη διαπραγμάτευση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Χερσονήσου, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.
Οδός

:

Ταχ. Κώδικας

:

Ελευθερίας 50, Λ. Χερσονήσου
70014

Τηλ.- fax

:

E-mail

:

2897340043 - 2897022977
m.tzagakis@hersonisos.gr

Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των
κειμένων διατάξεων, ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη
νομιμότητα της παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση ή της σύμβασης που θα
υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει
υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
1.3

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης σε
Διαπραγμάτευση, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:

α-

Ενδιαφερόμενος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα προσκληθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή να λάβει μέρος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

α-

Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος, που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, δηλαδή η
μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ-

Τεύχη διαγωνισμού: περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που μετά την
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.

δ-

Επιτροπή : Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το
άρθρο 21 του ν. 3316/05.

Άρθρο 2 : Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
2.1

Τα τεύχη που συνοδεύουν την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση διατίθενται από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου (Ελευθερίας 50, Λ. Χερσονήσου – Τ.Κ.
70014).
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Πληροφορίες κος Τζαγάκης Μιχάλης τηλ. 2897340043, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2.2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της
διαπραγμάτευσης

που

διατίθενται.

Η

Υπηρεσία

αποστέλλει

τα

τεύχη

διαπραγμάτευσης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ' επιλογή του
ενδιαφερόμενου,

χωρίς

ενδιαφερόμενο.

Η

να

φέρει

δαπάνη

ευθύνη

της

για

την

ταχυδρομικής

έγκαιρη

άφιξη

αποστολής

τους

των

στον

τευχών

διαπραγμάτευσης βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
2.3

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το "φάκελο του έργου"
που βρίσκεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των
περιεχομένων του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την παραμονή της διενέργειας
του διαγωνισμού και ώρα 15:00.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, επισκεπτόμενοι
την Υπηρεσία για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς
ανάθεση αντικείμενο, μετά από συνεννόηση.

2.4

Πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3316/05:
1.

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων

2.

Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

3.

Πρόγραμμα των απαιτουμένων μελετών

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής- Υποβολή φακέλου
3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν με τρόπο συμβατό προς τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 13 της παρούσας Πρόσκλησης σε
Διαπραγμάτευση "φάκελο συμμετοχής". Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη
διαδικασία διαπραγμάτευσης επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Πρόσκληση.
Ο "φάκελος συμμετοχής" κάθε Διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής δύο (2)
επιμέρους κλειστούς φακέλους:
α- φάκελο "Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
β- φάκελο "Οικονομικής Προσφοράς".
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Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 22
της παρούσας.
Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α- ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,
β- ο τίτλος της Σύμβασης: Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι
γ- η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου.
Σημειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» και
γίνεται αναφορά στο περιεχόμενό του.
3.2 Οι "φάκελοι συμμετοχής" υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τη διαπραγμάτευση, το αργότερο μέχρι
την προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 13.
Στη

διαδικασία

υποβάλλουν

της

αίτηση

διαπραγμάτευσης
συνοδευόμενη

με

γίνονται
το

δεκτοί

φάκελο

διαγωνιζόμενοι

συμμετοχής,

η

που

θα

οποία

θα

πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο
των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Οι διαγωνιζόμενοι
φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για
την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του
διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται
για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή
οι φάκελοι συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας
συνεδρίασης.
Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις
4.1 Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την
ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 13 της παρούσας,
οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Οι διαγωνιζόμενοι, που υποβάλλουν εκπρόθεσμα το
φάκελο

συμμετοχής,

αποκλείονται

από

την

περαιτέρω

διαδικασία

της

διαπραγμάτευσης με σχετική αναφορά στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.
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4.2

Η Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ' αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση
του φακέλου συμμετοχής και την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο
φάκελο κατά το άρθρο 3.1, αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους συμμετοχής,
καθώς και τους περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους
των

"Δικαιολογητικών

Συμμετοχής"

όλων

των

διαγωνιζομένων,

μονογράφει

το

περιεχόμενό τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας, δηλαδή:
α- την πληρότητα του φακέλου "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" κατά το άρθρο 22
β- το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17
γ- την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 18
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται
τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση
του Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. Για τη
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι
της Επιτροπής.
4.3

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων
των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται,
σύμφωνα με την αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η τάξη και η
κατηγορία κάθε πτυχίου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά
στοιχεία που απαιτεί η Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, όπως η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής κ.λ.π. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής
περί

του

αποκλεισμού

των

διαγωνιζομένων

που

δεν

πληρούν

τις

αναγκαίες

προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στη διαπραγμάτευση και τοιχοκολλείται, με μέριμνα
του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει
τη διαπραγμάτευση. Σχετική ανακοίνωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής, στην οποία αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται αποστέλλεται στους
διαγωνιζόμενους.

Αντίγραφο

του

πρακτικού

χορηγείται

αυθημερόν

στους

διαγωνιζόμενους στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι Φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, που αποκλείσθηκαν
κατά τα ανωτέρω, παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της
Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες
δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Αν οι
αποκλεισθέντες επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι εν
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λόγω φάκελοι κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής
διαδικασίας.
4.4 Μετά τη ανακοίνωση του Πρακτικού Ι και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η Επιτροπή
καλεί

εγγράφως

σε

δημόσια

συνεδρίαση

τους

διαγωνιζόμενους

που

δεν

αποκλείσθηκαν. Η διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον πέντε
ημέρες μετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της
κοινοποίησης. Κατά την μέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις
"Οικονομικές Προσφορές" των διαγωνιζομένων, τις μονογράφει και καταχωρεί το
περιεχόμενο τους στο Πρακτικό ΙΙ.
Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή:
α) δεν παραβιάζουν τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
σχετικά με την αμοιβή των μελετών, που ανατίθενται, ήτοι: την αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/
α/οικ/1161/15-7-2005 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Καθορισμός α) της
βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου
τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου
αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, που
υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05», την αριθμ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 /9-82005 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.
3316/2005», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/ 2361/30-12-2005
και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/24-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, καθώς και τις αριθ.
Γ2/0/1/161/16-10-1975

και

Δ17α/120/Φ.4.8/6-10-1988

κοινές

Αποφάσεις

των

Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
β) οι τιμολογούμενες ποσότητες του φυσικού αντικειμένου βρίσκονται σε αντιστοιχία με
το αντικείμενο της μελέτης, όπως αυτό προσδιορίζεται στα τεύχη του διαγωνισμού, που
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
γ) είναι συνταγμένες, όπως ορίζει η παρ. 22.3. τη παρούσας.
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καταγράφει
τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙ.
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙ τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της
Επιτροπής,

στον

Πίνακα

Ανακοινώσεων

της

Υπηρεσίας

που

διεξάγει

τη

διαπραγμάτευση. Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή
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τους, αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν στο προηγούμενο
στάδιο. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα
γραφεία της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του
Πρακτικού ΙΙ και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον
διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.

4.5

Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να "απόσαφηνίσουν"

ή

να

"συμπληρώσουν"

τα

υποβληθέντα

στοιχεία

του

φακέλου

"Δικαιολογητικών Συμμετοχής" μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως "αποσαφήνιση"
νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.
Ως "συμπλήρωση" υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων,
εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
"Δικαιολογητικών Συμμετοχής" τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της
παρούσας.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους στους
σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και
επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία της
εμπειρίας του άρθρου 19 της παρούσας.
Η «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων διορθώνεται και συμπληρώνεται από
την Επιτροπή, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.3.
4.7

Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της

υπηρεσίας

που αφορούν τη διαδικασία

διαπραγμάτευσης, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών
και για τη διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των
ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με fax.
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4.8

Ενστάσεις
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι
διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της διαπραγμάτευσης ή οι
αποκλεισθέντες απ' αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και
ασκούνται με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, που διεξάγει
τη διαπραγμάτευση. Οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόμενη
της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης της τοιχοκόλλησης των πρακτικών
και είναι οι ακόλουθες:
-

κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

-

κατά του Πρακτικού ΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της
Επιτροπής.
Ειδικώς επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει μέσα
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου της
Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της
διαπραγμάτευσης ή αποκλείστηκαν από αυτό.
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
5.1

Η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της
Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με fax ή ταχυδρομείο με απόδεικτικό παραλαβής προς όλους τους διαγωνιζόμενους. Η προς τον επιλεγέντα
ανάδοχο κοινοποίηση της απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησής του και όχι της
σύναψης της σύμβασης, η οποία τελεί υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5.3 και του
άρθρου 6 της παρούσας.

5.2

Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την
κατακύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 7, εφαρμοζόμενη σε
συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 6 του Ν.3316/05.
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5.3

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται με αποδεικτικό ο επιλεγείς
ανάδοχος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 20 ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά
και έγγραφα του άρθρου 23, έναντι των οποίων υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 20.2, καθώς και το πτυχίο της παρ. 20.1.1.
Σε περίπτωση που:
α- τα στοιχεία δεν προσκομισθούν έγκαιρα ή το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί στο
περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης ή
β- ο διαγωνιζόμενος διαγράφηκε από τα Μητρώα Μελετητών, ή υποβιβάσθηκε σε τάξη
που δεν καλείται στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του
Ν.3316/05,
γ- ή αποδειχθεί ότι τα όργανα, που αποφάσισαν τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου δεν
έχουν την σχετική καταστατική εξουσία, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση
ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην
περίπτωση αυτή η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει
την ανάθεση της μελέτης στον
επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Εφόσον ζητηθεί, η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στους
διαγωνιζόμενους την έκβαση του ελέγχου των δικαιολογητικών του επιλεγέντος
αναδόχου και να χορηγήσει φωτοαντίγραφα τους, πριν την κοινοποίηση της απόφασης
ανάθεσης στον ανάδοχο.

Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης
6.1

Η Σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα
ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον:
Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 5.3 της
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν

δεκτά

από

την

υπηρεσία

που

διεξάγει τη

διαπραγμάτευση.
Η σύναψη της σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά την αντίρρησή του.
6.2

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος καλείται, κατά τα οριζόμενα
στο
άρθρο 23 του Ν.3316/05, να προσέλθει για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού σε
συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να υπογραφεί και
νωρίτερα, αν συμφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκομίσει
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την εγγύηση καλής εκτέλεσης με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.3316/05 και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του Εργοδότη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση στους αμέσως
επόμενους κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 7 του Ν. 3316/ 2005.
6.3 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και να δηλώσει την έδρα
του
και τον αντίκλητό του, κάτοικο του Δήμου Χερσονήσου, όπου εδρεύει η Διευθύνουσα
Υπηρεσία της σύμβασης.
Άρθρο 7: Τεύχη του Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Τα τεύχη της διαδικασίας που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα
αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό

2.

Η παρούσα Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση με τα Προσαρτήματά της

3.

Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου

4.

Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

5.

Ο Φάκελος του έργου με τα Παραρτήματά του.

6.

Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της
προεκτιμηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 7 § 2.δ του Ν.
3316/2005.

Άρθρο 8 : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις,
όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
-

Οι διατάξεις του Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών"

-

Οι διατάξεις του Ν.2856/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 248), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α'96)

-

Οι διατάξεις του Ν.Δ. 2726/1953
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Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά το μέρος, που
αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές μελετών και εξακολουθεί να ισχύει.
Οι διατάξεις του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, κατά το μέρος
τους, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3316/ 05.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 9: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος
έχει λάβει πλήρη γνώση :
α) της παρούσας Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής υπηρεσιών" (Ν.3316/05) και των λοιπών διατάξεων του προηγουμένου άρθρου
και ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του Φακέλου του έργου.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο, ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς
κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 10: Αντικείμενο - Προεκτιμώμενη Αμοιβή - Χρηματοδότηση – Συμβατική
προθεσμία
10.1

Η παρούσα Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση αφορά στην ανάθεση σύμβασης για την

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι»
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη, που
μνημονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Πρόσκλησης και την συνοδεύουν.
10.2 Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 30.910,81 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)

και

αφορά

προεκτιμώμενη αμοιβή για μελέτες κατηγορίας 9 (Η/Μ μελέτες), βάσει της οποίας
οριοθετείται στην παράγραφο 17.1 της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
ανάθεσης

με

διαπραγμάτευση.
10.3 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων και οι τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς της
άνω προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του Ν. 3316/2005,
αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής του άρθρου 7 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 3316/05, οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν
τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η οικονομική τους προσφορά αποτελεί την κατ' αποκοπή
αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται
στο Φάκελο του έργου και ανεξαρτήτως της ποσότητας των μονάδων φυσικού
αντικειμένου που θα προκύψουν από τη μελέτη του. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος
έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου του έργου, την πιθανότητα να μην
αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος
της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την
εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά, μέσα
στα παραδεκτά περιθώρια διακύμανσής της.
Εφόσον προκύψουν διαφορές (επί πλέον ή έλασσον) στις μονάδες φυσικού
αντικειμένου μεταξύ του τεύχους της προεκτιμώμενης αμοιβής και της μελέτης του
αναδόχου, δεν δημιουργείται εκατέρωθεν δικαίωμα για αντίστοιχη αυξομείωση της
αμοιβής του αναδόχου, εφόσον δεν υπερβαίνουν το «βασικό σχέδιο», το οποίο
περιγράφεται στο Φάκελο του έργου, δηλαδή τα βασικά δεδομένα που περιγράφουν και
οριοθετούν το φυσικό αντικείμενο του έργου.
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10.4

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του αναδόχου ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Στη σύμβαση δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες και η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα (1)
και τελικό στάδιο.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο
23 παρ. 3 Ν. 3316/05).

10.5 Ο ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου,
όταν αυτό απαιτείται.

Άρθρο 11:

Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης - Κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης

11.1 Η επιλογή του Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα γίνει με την κλειστή διαδικασία,
χωρίς τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 2, 4 και 5 του
άρθρου 10 του Ν. 3316/2005.
11.2 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.

11.3 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα προκύψει μετά από
αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν
αποκλειστεί, βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της παρούσας. Η ανάδειξη του αναδόχου
θα στηριχτεί αποκλειστικά στο κριτήριο αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς,
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 21 της παρούσας.
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Άρθρο 12: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
12.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης
σε Διαπραγμάτευση, στην οποία προσαρτώνται υποδείγματα εγγράφων για την
Υπεύθυνη Δήλωση (Προσάρτημα Ι), την Τεχνική Ικανότητα (Προσάρτημα ΙΙ), την
Οικονομική Προσφορά (Προσάρτημα ΙΙΙ) και τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής
(Προσάρτημα !V) και καλής εκτέλεσης (Προσάρτημα V). Η χρήση των υποδειγμάτων
είναι υποχρεωτική.
12.2 Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της μελέτης.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών του επομένου άρθρου.

Άρθρο 13: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων
η

συμμετοχής, ορίζεται η 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.. Αιτήσεις και
προσφορές,
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός κι αν προκύψει
ανάγκη αναβολής της συνεδρίασης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας.

Άρθρο 14 : Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
14.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού
503,00 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης
αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του
Ν. 3316/05).
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του
Προσαρτήματος !V της παρούσας και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 150
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί
να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν αμέσως μετά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι
εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα
άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές
προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος αναδόχου θα επιστραφεί με την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπό την προϋπόθεση ότι
δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή,
της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς
της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόμενο.
14.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος V
της παρούσας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης (άρθρο 10.2 της παρούσας)
Άρθρο 15: Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
15.1 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και δεν
περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται
παρά μόνον στις περιπτώσεις, που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3316/05.
15.2 Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές
οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της
Συγγραφής Υποχρεώσεων.
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Άρθρο 16: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

16.1 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε.,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαπραγμάτευση
17.1 Οι κατηγορίες πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που
απαιτούνται για τη συγκεκριμένη μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί, σύμφωνα με
την προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, είναι :
κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ μελέτες), πτυχίο Β ή Γ' ή Δ΄ ή Ε΄ τάξεως των Ελληνικών
Μητρώων
Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετητών, του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005
17.2 Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα αυτοτελώς, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Γραφεία Μελετών
Άρθρο 18: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους των
παρακάτω περιπτώσεων με αριθμούς 18.1 έως 18.6, 18.8 και 18.9:
Στις περιπτώσεις με αριθμούς 18.7 και 18.10 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί
κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις, που θα
έχει υποβάλει ο διαγωνιζόμενος με το φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του
αποκλεισμού μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις.
18.1

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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18.2

Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.

18.3

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

18.4

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.

18.5

Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του
κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

18.6

Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.

18.7

Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

18.8

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της
αναθέτουσας Αρχής.

18.9

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων
και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας
Αρχής.

18.10 Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή
δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Στις περιπτώσεις 18.1 έως 18.5, 18.7 και 18.10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού
προσώπου, στην οποία αυτό συμμετέχει, επέρχεται, αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει
υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στην παρ. 23.1.2α της
παρούσας.
Άρθρο 19. Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 17, οφείλει να διαθέτει
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν
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άρθρο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό
ανάθεση μελετών, που έχουν εκπονηθεί την τελευταία εξαετία από τους διαγωνιζόμενους :
Εκπόνηση Ηλεκτρομηνανολογικών Μελετών Δημοσίων κτιρίων και ειδικότερα Διδακτηρίων

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει ότι α) δικαιούται να συμμετέχει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 17, β) πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του
άρθρου 18 και γ) διαθέτει την απαιτούμενη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του
άρθρου 19 προσκομίζοντας για τον ίδιο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα παρακάτω
αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο:
20.1

Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στη διαπραγμάτευση

20.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 17.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στην καλούμενη
κατηγορία και τάξεις μελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό. Η προσκόμιση του
πτυχίου αυτού, συνιστά εκπλήρωση και των απαιτήσεων του Ν. 2328/ 1995, του π.δ.
82/1996 και κάθε σχετικής διάταξης περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιριών, δεδομένου ότι οι μετοχές των ανωνύμων μελετητικών εταιρειών
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές (τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.
3316/2005 και, μέχρι την έναρξη ισχύος του, το άρθρο 4 του ν. 716/1977 και το άρθρο
2 του π.δ. 923/1978).
20.1.2 Για να γίνουν δεκτοί στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα
μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της
παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στη διαπραγμάτευση.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον
αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών
Μελετών της Δ15, αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα
συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο και κατά την
σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαπραγμάτευση η
αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την
καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της
προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο
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υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη, που δεν καλείται στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
20.2

Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι της παρούσας, περί
μη συνδρομής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισμού του
άρθρου 18 της παρούσας. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται
σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου,
αλλιώς αποκλείεται.

20.3

Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούμενης από το άρθρο 19 της παρούσας ειδικής τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν :
Κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων μελετών, που εκπονήθηκαν την τελευταία
εξαετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική
διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενο από
πιστοποιητικά του εργοδότη-δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν
τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, από υπεύθυνη δήλωση, περί της έντεχνης,
επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης της μελέτης.

Άρθρο 21 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισμός Αναδόχου
21.1

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα
αξιολογηθούν

οι

Οικονομικές

προσφορές

των

Διαγωνιζομένων,

που

δεν

αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, με μοναδικό
κριτήριο το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής της μελέτης.
21.2

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά
που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Άρθρο 22: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής
Ο φάκελος συμμετοχής, περιλαμβάνει
α- κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής»,
β- σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς».
Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής:
22.1

Ο φάκελος «Δικαιολογητικών συμμετοχής» πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά του
δικαιώματος συμμετοχής της παρ. 20.1, την «υπεύθυνη δήλωση» της παρ. 20.2 και τα
δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 20.3 της
παρούσας Πρόσκλησης και επί πλέον τα ακόλουθα:

22.1.1

Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-υποβολής προσφοράς στη
διαπραγμάτευση, υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από

-

τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο - μελετητή, ή

-

τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου
Η αίτηση συνοδεύεται με κατάλογο συνημμένων.

22.1.2 Την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 14.1.
22.1.3 Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σε περίπτωση Α.Ε., ή
απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με την οποία:
α- Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αυτοτελώς.
β- Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον
συμμετέχοντα όλα τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης και την προσφορά.
Οι άνω (α' & β') απαιτήσεις δεν τίθενται, αν η εξουσία του υπογράφοντος προς
εκπροσώπηση βασίζεται στο καταστατικό ή άλλη πράξη, που έχει δημοσιευτεί κατά τις
κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κλπ.) και έχει υποβληθεί με το φάκελο συμμετοχής. Σε κάθε
περίπτωση ισχύουν οι περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας διατάξεις των
άρθρων 211 επ. του αστικού κώδικα.
Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα / Μελετητές δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό.

22.2

Ο κλειστός φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος
και θα περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο προσφοράς
(υπόδειγμα αυτού στο Προσάρτημα ΙΙΙ της παρούσας), συμπληρωμένο με μελάνι.
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Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς
την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση
φυσικού προσώπου) ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης (θετικά ή αρνητικά) ανά κατηγορία μελέτης,
πρέπει να αναγράφονται επί ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου ολογράφως
(π.χ. κατηγορία : στατικές μελέτες, ποσοστό έκπτωσης : ............................ ). Τα
ποσοστά εν
συνεχεία

α)

τρέπονται

σε

προσφερόμενη

τιμή

ανά

κατηγορία

μελέτης,

στρογγυλοποιούμενη σε ευρώ β) προστίθενται και τέλος γ) εξάγεται μια μέση
τεκμαρτή

έκπτωση,

Υπενθυμίζονται

και

επί
εδώ

του
οι

συνόλου

της

επισημάνσεις

της

προεκτιμώμενης
παρ.

10.3

του

αμοιβής.
παρόντος.

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των
ολόγραφων τιμών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να προκύψει η
συνολική προσφορά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των Διαγωνιζομένων θα είναι αριθμημένα και
ταξινομημένα με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και ταξινόμηση των παραγράφων του άρθρου 20
και των παραγράφων του άρθρου 22 της παρούσας και θα συνοδεύονται από τον Πίνακα
δικαιολογητικών που προσαρτάται στην παρούσα, συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα
από την Πρόσκληση δικαιολογητικά και με την ένδειξη ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα με την υποβολή ή
όχι κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού .
Άρθρο 23: Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος
αναδόχου.
23. 1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης καλείται ο επιλεγείς ανάδοχος να
προσκομίσει τα ακόλουθα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και
ελέγχου της προσωπικής κατάστασης:
23.1.1 Το Φ.Ε.Κ., που περιέχει το καταστατικό της εταιρείας (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε.) ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας (στις
λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων), καθώς και των τροποποιήσεων του, με τα
οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα, που αποφάσισαν τη συμμετοχή
στη διαπραγμάτευση και όρισαν τον εκπρόσωπο, έχουν την εξουσία προς τούτο. Αν
προκύψει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν αποφασιστική εξουσία και οι σχετικές
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συμπληρωματικές διευκρινήσεις και στοιχεία, που δοθούν δεν επαρκούν για να
καλυφθεί η έλλειψη εκπροσώπησης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται και η σύμβαση
καταρτίζεται με τον επόμενο κατά σειρά έκπτωσης υποψήφιο, με ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 5.3 της παρούσας.
23.1.2 α) για τις περιπτώσεις των παρ. 18.1 έως 18.5 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής

ή

προέλευσης

του

διαγωνιζομένου

Εφόσον

αυτός

είναι

νομικό

πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να αφορούν :
-

τους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης),

-

τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας),

-

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),

-

και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο, που υπογράφει την οικονομική προσφορά για
λογαριασμό του νομικού προσώπου, στην περίπτωση που είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς, αν ανήκουν σ' αυτά, που κατά την παρούσα πρόσκληση προκαλούν τον
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση περί της
φύσης των αδικημάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήματα αυτά επιφέρει τον
αποκλεισμό συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειμένου να κριθεί, αν
σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή του στελέχους.
β) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την περίπτωση της
παρ. 18.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από
το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από το
Πρωτοδικείο, όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.
και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν
πρόκειται περί Α.Ε.
Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, προκειμένου για την περίπτωση της παρ. 18.7. Για
τους έλληνες μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε.
περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα
Γραφεία/ Εταιρείες Μελετών θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα, στον οποίο
υπόκεινται,

διαφορετικά

θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν

υπάρχει

πειθαρχικός φορέας και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
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δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς για την περίπτωση της παρ. 18.8. Οι έλληνες μελετητές-φυσικά πρόσωπα
θα υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού,
όπου είναι ασφαλισμένοι.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα Εταιρείες/ Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν
αποδεικτικό

ασφαλιστικής

ενημερότητας

για

το

προσωπικό

τους

με

σχέση

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους - μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιπό προσωπικό). Δεν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της
διαγωνιζόμενης εταιρείας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν
το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.
ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του κράτους
καταγωγής του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ. 18.10. Οι έλληνες
μελετητές και Εταιρείες/ Γραφεία Μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της
αρμόδιας ΔΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο, είτε από την εκδούσα
αρχή, είτε από την Αναθέτουσα Αρχή της μελέτης.
23.2 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 23.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημέρα της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από
τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν
ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών μηνών από την πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλευράκης Εμμανουήλ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι :

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II :

Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :

Υποδείγματα για την Οικονομική Προσφορά

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΥ :

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V

: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
στην Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μελέτης :
«Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη – Χάνι»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Άρθρου 20.2 της Προκήρυξης
Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω μελέτης

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ........................................................................
........................................ , κάτοικος ........................................................... , κάτοχος του
1

Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό .......................................................... , που εκδόθηκε
από
............................................ , στις .....................................................
2

3

υποψήφιος στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του νομικού προσώπου
με την επωνυμία ....................................................................................................
4

δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο Ν. 3316/05,
τα ακόλουθα:

Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα, που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 20.2 της Πρόσκλησης, καταδικαστεί με
5

απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για:
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1

τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος
σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης
3
εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του
συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία
4
διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
5
διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση
2

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση
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4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με
τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή
εγκατάστασης του νομικού προσώπου, που εκπροσωπώ).
6

Β. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση , ή αναγκαστική διαχείριση.
Γ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και
τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27.1.2γ της
Πρόσκλησης.
Δ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών,
που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο.
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού,
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.

Τόπος-Ημερομηνία ..............................................

Ο δηλών

6

Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας 6ετίας (από 2005 έως σήμερα)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

(Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου
που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση σύμπραξης
υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για κάθε μέλος αυτής.)
(Τίθεται η κατηγορία μελέτης, που αφορά ο κατάλογος. π.χ.
κατηγορία 13 Υδραυλικά.)

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης, όπως αναγράφεται στην
σύμβαση)
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου,
Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ /
Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμήμα Α)

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

(Αναγράφεται το στάδιο ή τα στάδια της μελέτης, που
εκπονήθηκαν η πρόκειται να εκπονηθούν. Προκαταρκτική,
Προμελέτη, Οριστική, Μελέτη Εφαρμογής κ.λ.π.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. Σε
περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής.
Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΜΟΙΒΗ:

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

(Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με τον
αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόμα η
έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάμεσο
στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η εγκριτική απόφαση.)
(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
του έργου και του μεγέθους του με χαρακτηριστικά ποσοτικά
στοιχεία και την δαπάνη κατασκευής του (εάν είναι διαθέσιμη),
κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να
είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι
σε παρόμοιας φύσης με την υπό ανάθεση μελέτη. Μπορεί να
γίνεται περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου,
δυσκολιών κ.λ.π κατά την κρίση του υποψηφίου.)

(Αναγράφεται ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου της
κατηγορίας, στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος. π.χ.
κατηγορία 13 Υδραυλικά.)
(Αναγράφεται η τελική αμοιβή μελέτης της κατηγορίας στην
οποία συμμετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συμμετοχής του
στην κατηγορία και η τελική προκύπτουσα αμοιβή του.)
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

(Αναγράφονται πληροφορίες ως προς την εφαρμογή ή όχι της
μελέτης. Στην περίπτωση, που το έργο κατασκευάζεται
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή υλοποίηση της
μελέτης. Στην περίπτωση, που διατίθενται πιστοποιητικά του
Κυρίου του έργου για την εφαρμογή της μελέτης
συνυποβάλλονται.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού, που υποβάλλεται
π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ.
υποψηφίου κλπ.)

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της μελέτης η υπηρεσίας, όπως
αναγράφεται στην σύμβαση)

(Ο κατάλογος συμπληρώνεται με όσες μελέτες παρόμοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένα στάδια εκπονουμένων συμβάσεων. )

Τόπος - Ημερομηνία

Σφραγίδα

-

Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

Προσάρτημα ΙV

Αθήνα
Π ρ ο ς .................................................................................................................................. 7

7

Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που δι
διαγωνισμό.
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
8
.......................................................
,
υπέρ
της
............................................................
9

...................................................................................................................................................
για τη
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της .......................................... 10, ή της μετ'
αυτήν
νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για
.............................................................................................................................................. 11
σύμφωνα
με τη σχετική προκήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση, που απορρέουν από τη
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει
αποκλειστικά και μόνο μέχρι ................................................ 12 μετά την πάροδο της οποίας και
εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας περί
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή.
Η παρούσα μας ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση, όχι όμως μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Με τιμή

8

Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης
αμοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3316/05 η εγγύηση συμμετοχής
διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7).
9
Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου
(Γραφείου/εταιρείας) ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής.
10

Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στ
στην προκήρυξη.
12
Αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρει η προκήρυξη.
11
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Προσάρτημα V

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ ......................

ΕΥΡΩ .................................. 13
Αθήνα

Προς14
Ε Δ Ρ Α: .........................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
............................................................................... ι15 μέχρι το ποσό των ΕΥΡΩ
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και
την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου
εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργ ου κατ' αυτού, που πηγάζει από τη
σύμβαση ..................................................................................... 16

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί
μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό
τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε
περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν
δεν
αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.
Με τιμή,

13

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης τη
της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών.
15
Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού /νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης/ κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης (άρθρο
20 παρ. 3 του ν. 3316/05).
16
Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στ
στην απόφαση ανάθεσης
14

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση

32

