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Αίγιο, 16/3/2018
Αριθ. Πρωτ: 6811
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ
ΘΕΜΑ: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες
διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων,
δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος έχοντας υπόψη τις παρακάτω
ισχύουσες διατάξεις, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο
έντυπο προσφοράς δια συμπληρώσεως αναλυτικού τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής
Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων», η οποία συμφωνεί με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η υπηρεσία αυτή προδιαγράφεται στη με αριθμό 14/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Άρθρο 1: Ισχύουσες διατάξεις – 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:
1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 και 117.
2. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «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.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων».
5. Του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Β΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
9. Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008).
10. Του Ν.4314/2014 (Α’ 265).
11. Της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
12. Όλων των σχετικών προς τα ανωτέρω διαταγμάτων, εγκυκλίων και νόμων, εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων, 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.
13. Την υπ’ αριθ. 14/2018 μελέτη για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής
Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας
14. Τον κωδικό 10-6266.011 του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018, στον οποίο
υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 59.985,00 ευρώ για την ανωτέρω υπηρεσία.
15. Την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 14/2018
μελέτη, οι τεχνικές προδιαγραφές, o τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό,
διατέθηκε η πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
16. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με ΑΑΥ 594.
17. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας και
18. τους όρους της παρούσας
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.
Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού – Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
της σύμβασης
1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής
Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων», όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές της 14/2018 μελέτης, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72514200-3, 72514100-2, 72253200-5, 72246000-1, 72254100-1,
72514000-1, 72500000-0, 72422000-4 και 72541000-9.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
4. Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας θα είναι τα κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας, όπου είναι
εγκατεστημένος ο μηχανογραφικός εξοπλισμός του.
Άρθρο 3: Αναθέτουσα Αρχή – Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Οδός: Ευθυμίου Γάτου 1 Αίγιο
Ταχ.Κωδ: 25100
Τηλ.: 2691061063
Fax: 2691026026
E-mail: is@aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR232
Ιστοσελίδα: www.aigialeia.gov.gr
Είδος αναθέτουσας αρχής: Η αναθέτουσα αρχή είναι Δήμος και ανήκει στις μη κεντρικές
αναθέτουσες αρχές.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η διεύθυνση και
ρύθμιση όλων των τοπικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της
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εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και
της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, οδός
Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού και ορίζεται η 29/3/2018 ημέρα Πέμπτη.
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 3 τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της
σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης τους, η οποία
διενεργείται δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών
διαγωνισμών.
Άρθρο 4: Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική έκθεση
ε) Το τιμολόγιο
στ) Η προμέτρηση
ζ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
η) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016).
Άρθρο 5: Λήψη πληροφοριών - Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την συγκεκριμένη υπηρεσία, από το τμήμα
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο
λήψης πληροφοριών: 2691061063, αρμόδιος υπάλληλος Κανελλής Παναγιώτης, το αργότερο στις
28/3/2018. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα επίσης για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr.
Άρθρο 6: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της υπηρεσίας
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.985,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.375,00 ευρώ, ΦΠΑ: 11.610,00 ευρώ).
Θα βαρύνει τον κωδικό 10-6266.011 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 7: Κριτήριο ανάθεσης – Ανάδειξη αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016 και ύστερα από βαθμολόγηση κριτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης.
Άρθρο 8: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποδεδειγμένης
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εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές
ουσιώδεις όρους και σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας και που είναι εγκατεστημένοι σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς – Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
2.1) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο
του οικονομικού φορέα 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση
οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής και υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν.1599/1986, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Δεν υπάρχει εις βάρος του πρόσωπου του προσφέροντος οικονομικού φορέα (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,

δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,

απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),

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

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Δεν 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.
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, 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.
γ. Δεν 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.
δ. είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται
από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.
ε. δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
στ. δεν σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
ζ. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή αδίκημα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, 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.
η. είναι σε θέση κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή και χωρίς καθυστέρηση
να προσκομίσει τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εφόσον του ζητηθεί προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
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συμβάσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, αν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για πέντε χρόνια η συμμετοχή του σε
διαγωνισμούς του Δήμου Αιγιαλείας και από όλες τις Δ.Ε.Κ.Ο.
2.2) Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά
της προσφοράς τους τις παρακάτω δηλώσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας
διακήρυξης, της μελέτης συνολικά και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης η
προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καλύπτει το σύνολο
της ζητούμενης υπηρεσίας και ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και
έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Υπεύθυνη δήλωση για την δέσμευση τους για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς (σύμφωνα
με το άρθρο 13 της παρούσης).

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (πχ
σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016) και ότι ασκούν νόμιμα
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
2.3) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα όταν είναι νομικό πρόσωπο (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 σύσταση του
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, τα πρόσωπα που
δεσμεύουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία των μελών του διοικητικού οργάνου. Επίσης παραστατικό
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην
υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές της
14/2018 μελέτης και στο άρθρο 15 της παρούσας. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς για το
σύνολο της υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, με
συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο έντυπο οικονομικής προσφοράς της
14/2018 μελέτης, το οποίο και θα προμηθευτεί ο διαγωνιζόμενος από την υπηρεσία. Το έντυπο
οικονομικής προσφοράς θα είναι πλήρως και ευδιάκριτα συμπληρωμένο σε όλα τα μέρη τόσο ως
προς τα στοιχεία του συμμετέχοντος, όσο ως προς την τιμή μονάδας και τα προκύπτοντα σύνολα,
διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής, ή ασαφής. Ο φάκελος αυτός πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού, να είναι κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Άρθρο 10: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3, είτε με κατάθεση
τους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή, είτε με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο
άρθρο 3 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου
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των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προσφορά του «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο,
fax & e-mail)»
Προς τον Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών
Φάκελος προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων»
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Αριθμός διακήρυξης: ……/2018
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29/3/2018
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.
Άρθρο 11: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών - Λόγοι απόρριψης προσφορών
1.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και 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.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
2.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Στην περίπτωση νομικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
3.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπο 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.
4.
Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Προσφορές που είναι
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτουν όρους, ή περιέχουν ατέλειες,
ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών
διαγωνισμών.
5.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν μπορεί να
συμμετέχει ξεχωριστά και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία
ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας.
6.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Αν υποβληθούν
τέτοιες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, πρέπει αυτές να
υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.
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8.
Απορρίπτεται προσφορά η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα.
9.
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η μη
τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού
της αντίστοιχης προσφοράς.
Άρθρο 12: Τιμή προσφοράς
1.
Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική και σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδας, απορρίπτεται επίσης
ως απαράδεκτη.
2.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για το σύνολο της
υπηρεσίας. Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Θα δίνεται ανά μονάδα
όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ως εξής:
α) τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και
β) ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.
3.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 14/2018
μελέτης. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν
στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα και με τα άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης έως και έξι (6) μήνες, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η υπηρεσία αποδέχεται με την υπογραφή της
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της
σύμβασης αυτής.
Άρθρο 14: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
επιτροπή διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, με προειδοποίηση
λίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών επικοινωνεί εν
συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν
υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 10 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο
και στον φάκελο προσφοράς αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση
στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει
μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Για τυχόν προσφορές
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που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
β) Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους οικονομικούς φορείς υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικών προσφορών
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή διαγωνισμού και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,
μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 15. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για την υπηρεσία, θα πρέπει να πληρούν, να
αποδείξουν και να τεκμηριώνουν επαρκώς επί ποινή αποκλεισμού, τις ελάχιστες προϋποθέσεις
αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και στο παρόν άρθρο ουσιώδεις όρους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η
συνδρομή των προϋποθέσεων εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Έτσι κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από τον έλεγχο της
τεχνικής προσφοράς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) Έλεγχος του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση
των όρων της διακήρυξης και
β) Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης,
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Κ1

Τεχνική έκθεση - προδιαγραφές, βαθμός κατανόησης
στόχων, ποιότητα με την έννοια της τεχνικής αξίας
(Άριστη γνώση όλων των τεχνολογιών που αναφέρονται
στις τεχνικές προδιαγραφές, συμφωνία με τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους)

100-120

40%

Κ2

Προσωπικό, προσόντα, πτυχία, πιστοποιήσεις και
εμπειρία (σε επίπεδο ποιότητας) του υποψηφίου
αναδόχου ή του υπευθύνου της ομάδας έργου σε
ταυτόσημο αντικείμενο, απόλυτα συναφές με τις
τεχνικές προδιαγραφές

100-120

40%

Ικανότητα ανταπόκρισης υποψηφίου εντός 2 ωρών
από την κλήση & άμεσης on-site υποστήριξης –
Υποχρεωτική παρουσία. Ορθότητα αντίληψης των
συγκεκριμένων απαιτήσεων

100-120

20%

Κ3

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην τεχνική τους προσφορά τα παρακάτω:
1.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
α. Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη
γνώση των τεχνολογιών και των συστημάτων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για την
άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. (για τα κριτήρια Κ1 και Κ2)
β. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης έργων πληροφορικής - μηχανογράφησης,
τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. (για το κριτήριο Κ2)
2.
Οτιδήποτε μπορεί να πιστοποιήσει την άρτια γνώση του υποψηφίου αναδόχου ή του
υπευθύνου της ομάδας έργου για όλες τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες – περιγραφόμενες
υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Εδώ θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ανάλογες πιστοποιήσεις (πχ Citrix, Oracle, Δίκτυα κλπ), πιστοποιητικά
παρακολούθησης σεμιναρίων, βεβαιώσεις - πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης για
κάθε απαιτούμενη τεχνολογία – υπηρεσία από φορείς στους οποίους ασχολήθηκε σε υποστήριξη
παρόμοιων συστημάτων, συστατικές επιστολές, πτυχία, εγχειρίδια, έγγραφα κλπ. (για το κριτήριο
Κ1)
3.
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του υποψηφίου αναδόχου ή του υπευθύνου της ομάδας έργου (για το
κριτήριο Κ2)
4.
Προηγούμενες συμβάσεις του υποψηφίου αναδόχου ή του υπευθύνου της ομάδας έργου του
αναδόχου παρόμοιων, συναφών ή ομοειδών υπηρεσιών κατά την τελευταία τριετία (για τα κριτήρια
Κ1 και Κ2)
5.
Για τις παραπάνω συμβάσεις αποδεικτικά καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. Εάν ο αποδέκτης
είναι δημόσιος φορέας τα αποδεικτικά μπορούν να είναι πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης της υπηρεσίας που συντάσσονται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης – αποδεικτικό υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα
– πελάτη, με υπογραφή του εκπροσώπου του (για τα κριτήρια Κ1 και Κ2)
6.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (για το κριτήριο Κ3) στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) Μπορούν να ανταποκριθούν εντός 2 ωρών από την κλήση της υπηρεσίας για άμεση on-site
υποστήριξη και επίλυση προβλήματος.
β) Αποδέχονται την υποχρεωτική τους παρουσία στους χώρους των κτιρίων του Δήμου Αιγιαλείας,
προς αποκατάσταση τυχών προβλημάτων εντός της χρονικής ζώνης 08:00 έως 20:00, για 3 ημέρες
ανά εβδομάδα, εργάσιμες ή και όχι αν αυτό απαιτηθεί.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής εκ των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές
σύμφωνα με τα παραπάνω. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της
τιμής προσφοράς προς τη σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς όπου:
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Σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προφοράς = (0,40xβαθμΚ1) + (0,40xβαθμΚ2) + (0,20xβαθμΚ3)
όπου βαθμΚ1, βαθμΚ2, βαθμΚ3 είναι οι βαθμολογίες των κριτηρίων με Α/Α Κ1, Κ2 και Κ3.
(Λ) Μικρότερος λόγος= τιμή προσφοράς/σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
και τιμή προσφοράς είναι η τιμή της προσφοράς προ Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης και θα πρέπει με ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς τα περιγραφόμενα δεδομένα, έγγραφα και βεβαιώσεις αναλυτικά να
προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων προκειμένου να αξιολογηθούν.
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς σε οποιοδήποτε
σημείο της τεχνικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων.
• Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται - καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Οι προσφορές
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και σε ένα
κριτήριο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές στα κριτήρια αξιολόγησης
είναι στην αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
• Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
• Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
• Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη των κριτηρίων και των άλλων χαρακτηριστικών
του διαγωνιζόμενου τόσο για την αποδοχή όσο και για την αξιολόγηση – βαθμολόγηση του, θα
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Γίνονται όμως υποχρεωτικά αποδεκτά
και 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 Ν.4250/2014, με εξαίρεση τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.). Σε σχέση με τα απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, 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. 2β. του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Τέλος γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β. 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 Ν.4250/2014.
• Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
Άρθρο 16: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Το δικαίωμα και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 8 και 9 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολής 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. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση τους δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι
μηνών. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα

18PROC002813497 2018-03-16
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών για έλεγχο και είναι τα εξής:

Απόσπασμα 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, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ.2.1.α . 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.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
φόρων (φορολογική ενημερότητα) για το άρθρο 9 παρ.2.1.β

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους
μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενημερότητα) και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση για το
άρθρο 9 παρ.2.1.β

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 ή αίτησης συμμετοχής για το άρθρο 9
παρ.2.1.γ
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 στο άρθρο 9
παράγραφοι 2.1. α, β, γ και ε, 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.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης για το άρθρο 9 παρ.2.1.δ . 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.

Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα.

Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου για το άρθρο 9 παρ.2.1.ε

Για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ.2.1. στ και ζ υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
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.
Αν μετά την 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, ειδοποίησής του.
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Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν ακόμα
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 9, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας.
Άρθρο 17: Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της επιτροπής
επικυρώνονται με απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016.
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
υποβάλλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης του
άρθρου 18.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων που τη
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται και συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια εντός δώδεκα (12)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με
συνέπεια στις από τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί
μονομερώς από πλευράς Δήμου με όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
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2. Οι εγγυητικές επιστολές του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Αιγιαλείας),
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 του
διαγωνισμού,
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,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά 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.Σ.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.
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
6. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό
χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016, το
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οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Άρθρο 20: Έκπτωση, κυρώσεις και υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας ή αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: Η σύμβαση δεν
υπογράφηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύμβαση ή συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου οι κυρώσεις της παραγρ. 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση της.
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. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
Άρθρο 21: Τρόπος πληρωμής
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: Κράτηση 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου και
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση σχετικών τιμολογίων και
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή των αμοιβών θα γίνεται σε ευρώ.
Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον
ανάδοχο.
Άρθρο 22: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Παρακολούθηση της
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται από τον επιβλέποντα της σύμβασης και την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του Ν.4412/2016, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Η επιτροπή αφού εξετάσει τις εργασίες
που εκτελέστηκαν και τις συγκρίνει με τους όρους της 14/2018 μελέτης και της υπογραφείσας
σύμβασης, συντάσσει και τη σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας, η οποία και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 23: Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr όπου μπορεί να
αντληθεί το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης, πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς το
οποίο θα παραλαμβάνεται από τον Δήμο.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο: στην εφημερίδα Πρώτη
της Αιγιάλειας. Τοιχοκολλείται επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και αναρτάται στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Άρθρο 24: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ο ανάδοχος και η
αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αυτά του
Αιγίου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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