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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ξάνθη
Α.Π.

4/1/2016
28

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (TAKTIKOY) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια
δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνισμού:
Τύπος Προμήθειας:

Τίτλος Διαγωνισμού:

Κωδικοί CPV των προς παροχή υπηρεσιών:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΣΑΕ:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):
Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση
της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης
του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ)
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός (Τακτικός) Διαγωνισμός
Παροχής Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”
71314300-5, 72224000-1, 79314300-5
121.951,22 €
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 28.048,78 € )
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
ΚΕ-81636
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03
2015ΣΕ06180008
Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
& Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
32815/23.11.2015
 35372/11.12.2015 (ΑΔΑ: 6Φ6846ΨΖΥ1-ΟΩΓ)
 Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 350/2015 της Επιτροπής

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ
Κριτήριο κατακύρωσης:
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών
προσφορών):
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού:

Ερευνών Δ.Π.Θ.
Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας
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Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης
έντυπων συμπληρωματικών της ηλεκτρονικής
προσφοράς
Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με
οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης εγγράφων συμπληρωματικών
της ηλεκτρονικής προσφοράς:
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά
με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες
προσφυγής:

Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του
διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών
εγγράφων της σύμβασης:

Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού:
Γλώσσα επικοινωνίας:

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:

Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν
κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του
Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ),
και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω

23/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00 π.μ.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη, Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε.
ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79410
9/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.
16/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

19/2/2016, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ,
ος
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ.
Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη.
Εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Ξάνθη
Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
& Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
Δρ Παναγιώτης Μαρχαβίλας, Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας
12, 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541079410, email:
supplies@rescom.duth.gr
 Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Ερευνας ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη, τηλ. 2541079410
 Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο
http://www.rescom.duth.gr
 Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
28/04.01.2016
Ελληνικά
 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα
 Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 150 ημέρες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του
διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να
καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό
εκπροσώπησης.
29775/27.10.2015 (ΑΔΑ: Ω92Β46ΨΖΥ1-6ΘΗ)

2

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ
αναφερόμενου έργου

- Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
κάθε ομάδας ειδών, ήτοι €2.439,02 χωρίς ΦΠΑ
- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% της συμβατικής αξίας της
κάθε ομάδας ειδών,
19453
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Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στον
διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία τελευταίας
δημοσίευσης της
Προκήρυξης στον Ελληνικό
Τύπο

8/1/2016

5/1/2016

13/1/2016

Ημερομηνία ανάρτησης της
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο
https://diavgeia.gov.gr του
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ημερομηνία ανάρτησης της
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο
www.eprocurement.gov.gr του
ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης
στον διαδικτυακό τόπο
www.rescom.duth.gr του ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δ.Π.Θ.

5/1/2016

5/1/2016

5/1/2016

Οι τιμές προϋπολογισμού των υπηρεσιών της προμήθειας, που αφορά ο διαγωνισμός συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
A/A
Υπηρεσίας

Αρ.
Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ

1

19453

Περιγραφή

CPV

Παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για
την υποστήριξη υλοποίησης της
πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας”

71314300-5
72224000-1
79314300-5

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ χωρίς
ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α.
(23%)

ΤΙΜΗ με
ΦΠΑ (€)

121.951,22

28.048,78

150.000,00

121.951,22

28.048,78

150.000,00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ακριβές Αντίγραφο

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

Μεϊμάρη Τούνα
Προϊσταμένη της Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

3
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ξάνθη 4/1/2016
Α.Π.
28
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός
Παροχής Υπηρεσιών
Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 28/04.01.2016
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενεργώντας ως
Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης,
και (ii) το νομοθετικό πλαίσιο του κάτωθι τμήματος Β., του παρόντος

προκηρύσσει
τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού (τακτικού) διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία
και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ακριβές Αντίγραφο

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

ΜεϊμάρηΤούνα
Προϊσταμένη της Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Συνημμένα:
Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών
Β. Νομοθετικό πλαίσιο
Γ. Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
email: supplies@rescom.duth.gr, website: http://rescom.duth.gr

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ

Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού
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Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνισμού:
Είδος Σύμβασης:

Τίτλος Διαγωνισμού:

Κωδικοί CPV των προς παροχή υπηρεσιών:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου Ε.Λ.Κ.Ε./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΣΑΕ:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):
Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση
της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & διακήρυξης
του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού
Κριτήριο κατακύρωσης:
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών
προσφορών):
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)
ΤόποςΔιενέργειας τουδιαγωνισμού:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ/ΔΠΘ)
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός (Τακτικός) Διαγωνισμός Παροχής
Υηρεσίων
Παροχή Υπηρεσιών

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”
71314300-5, 72224000-1
€121.951,22
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 28.048,78 € )
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
ΚΕ-81636
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03
2015ΣΕ06180008
Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
& Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
32815/23.11.2015
35372/11.12.2015 (ΑΔΑ: 6Φ6846ΨΖΥ1-ΟΩΓ)
Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 350/2015 της Επιτροπής
Ερευνών Δ.Π.Θ.
Η χαμηλότερη τιμή



23/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00 π.μ.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη, Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε.
ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79410
9/2/2016, ημέρα:Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.
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προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολήςηλεκτρονικών προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης
εγγράφων συμπληρωματικών της ηλεκτρονικής
προσφοράς
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης εγγράφων συμπληρωματικών
της ηλεκτρονικής προσφοράς:

16PROC003605567 2016-01-05
16/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος Παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά
με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες
προσφυγής

19/2/2016, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00 π.μ.

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ,
ος
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ.
Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη.
Εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Ξάνθη
Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
& Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
Δρ Παναγιώτης Μαρχαβίλας, Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας
12, 67132 Ξάνθη, τηλ. 2541079410, email:
supplies@rescom.duth.gr
 Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων

Έρευνας ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη, τηλ. 2541079410
Δωρεάν Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του
διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών
εγγράφων της σύμβασης :

 Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων

Έρευνας του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο
http://www.rescom.duth.gr
 Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr

Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού :

28/04.01.2016

Γλώσσα επικοινωνίας:

Ελληνικά
 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα
 Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 150 ημέρες από την

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
 Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του
διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν
μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό νόμιμης
εκπροσώπησης.

Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν
κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του
Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ),
και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω
αναφερόμενου έργου

29775/27.10.2015 (ΑΔΑ: Ω92Β46ΨΖΥ1-6ΘΗ)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

- Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
προμήθειας, ήτοι €2.439,02 χωρίς ΦΠΑ
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- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% της συμβατικής αξίας της
προμήθειας
19453
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Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία δημοσίευσης της

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξηςστον

Ημερομηνία τελευταίας

Προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων

διαδικτυακό τόπο

δημοσίευσης της

Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου

www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Προκήρυξης στον Ελληνικό
Τύπο

Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
8/1/2016

5/1/2016

Ημερομηνία ανάρτησης της

Ημερομηνία ανάρτησης της

Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο

Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο

https://diavgeia.gov.gr του

www.eprocurement.gov.gr του

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΚΗΜΔΗΣ

5/1/2016

5/1/2016

13/1/2016
Ημερομηνία ανάρτησης της
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο
www.rescom.duth.gr του ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δ.Π.Θ.
5/1/2016

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του
συστήματος.
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Β. Νομοθετικό πλαίσιο
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1. Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266/04.12.1996)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
3. Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς
το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ
15/Α), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
5. Το ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», ως
διατάξεις γενικής ισχύος.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4)
που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-112005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
7. Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
8. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
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9. Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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10. Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013
12. Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
13. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση
ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την
Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).
14. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με
αρ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ
Α΄156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010.
15. Tο Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις
17. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
18. Το άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεω ν αντιγράφων εγγράφων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”
19. Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμ ηθειών Δημοσίου » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
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ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
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από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη»

20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): “Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» “ και άλλες διατάξεις
21. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
22. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις» όπως τροποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του άρθρου 1 του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
23. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
24. Την Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
25. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
26. Ότι

για

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά
την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π.
Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί
της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ).
27. Τον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης&Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Ερευναςτου Δ. Π. Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.
28. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»
(ΦΕΚ Β’ 2997/06.11.2014) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή
του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ’ αυτόν, των
αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών του
Δ.Π.Θ.
29. Tην απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 340/18-06-2015 της Επιτροπής Ερευνών του
Δ.Π.Θ. περί Αποδοχής της διαχείρισης του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
7
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(K.E. 81636), που συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία)
κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
30. Την με αριθμό Α.Π. 354/04.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσιών Επενδύσεων
31. Την

με

αριθμ.

πρωτοκόλλου

201/ΧΜ-ΕΟΧ

και

ημερομηνία

16/12/2015

(Α.Π.

ΕΛΚΕ:

37639/30.12.2015), σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης για τη δημοπράτηση του παρόντος
διεθνούς διαγωνισμού, του Υποέργου 2 – Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
32. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.
33. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση: (i) συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής, κατόπιν κληρώσεως (Ν.4024/2011, άρθρο
26) και (ii) των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
34. Κάθε άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη/απόφαση/εγκύκλιο που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα
ανωτέρω, έστω και αν δεν αναγράφεται στην παρούσα.
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1. Γενικές Πληροφορίες
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1.1 Συντμήσεις
Δ.Π.Θ.: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ε.Ε.: Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ε.Λ.Κ.Ε. : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ε.Δ.Δ.Α.Π.: Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών
Ε.Π.: Επιτροπή Παραλαβής του Έργου
Επ. Εν.: Επιτροπή Ενστάσεων
Ε.Υ.: Επιστημονικά Υπεύθυνος
Κ.Α.Π.Ε.: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
1.2 Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις
έννοιες που τους αποδίδονται στην συνέχεια:
1.2.1 Έργο
Το υπό ανάθεση αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
1.2.2 Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του οποίου διενεργείται ο παρών
διαγωνισμός, κ. Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
1.2.3 Αναθέτουσα Αρχή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
1.2.4 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Το Αρμόδιο Όργανο που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, το άρθρο
26 ν.4024/2011,τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε., προκειμένου να διενεργήσει τον
παρόντα Διαγωνισμό.
1.2.5 Προσφέρων
Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.
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1.2.6 Αντίκλητος
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Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου, φαξ κ.λ.π.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής και του Ε.Υ. με τον Προσφέροντα.
1.2.7 Ανάδοχος
Ο Προσφέρων (ένας ή περισσότεροι) που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση (μία ή
περισσότερες) με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ε.Υ., σύμφωνα με τον τρόπο και τις
διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
1.2.8 Κατακύρωση
Κάθε απόφαση επιλογής Αναδόχου σύμφωνα με τον τρόπο και τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
1.2.9 Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του Επιστημονικά Υπευθύνου και του
(ενός ή περισσοτέρων) Αναδόχου, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη
και υπογράφεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την συμπλήρωση των στοιχείων
της προσφοράς του αναδόχου.
1.2.10 Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου ή
μέρους αυτού.
1.2.11 Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
1.2.12 Επιτροπή Παραλαβής
Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, το άρθρο 26
ν.4024/2011, τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης στον Οδηγό
Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε., και η οποία εξουσιοδοτείται και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της
Σύμβασης από τον Ανάδοχο.
1.2.13 Επιτροπή Ενστάσεων
Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, το άρθρο 26
ν.4024/2011, τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε., και η οποία εξουσιοδοτείται και έχει
την ευθύνη για την εξέταση εντάσεων.
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1.2.14 Διακήρυξη
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Το παρόν έγγραφο που περιέχει όλους τους όρους και οδηγίες για τη διενέργεια του
διαγωνισμού. Συνοδεύεται από παραρτήματα που περιέχουν σχέδιο σύμβασης, υποδείγματα
εγγυητικών επιστολών και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
1.2.15 Επίσημη γλώσσα
Η Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, η Τεχνική και
Οικονομική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν, θα είναι συνταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

1.3 Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών
υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”».
Οι υπηρεσίες του Συμβούλου της προτεινόμενης Πράξης αναλυτικά περιλαμβάνουν:


την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τον Φορέα Υλοποίησης - το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης - και ειδικότερα προς την Ομάδα Έργου για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης.



Εξειδικευμένες έρευνες και μετρήσεις κάθε μορφής που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις ΑΠΕ
στην “Κοινότητα” του Δ.Π.Θ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.



Λεπτομερής παρακολούθηση εγκατάστασης συστημάτων και υποσυστημάτων των
παρεμβάσεων ΑΠΕ στην “Κοινότητα” του Δ.Π.Θ σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου της εν
λόγω Πράξης.



Έκθεση – καταγραφή και εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων και του ενεργειακού
αποτυπώματος ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης.

Η αναλυτική περιγραφή των υπό παροχή υπηρεσιών του υπό ανάθεση έργου οριοθετείται από τα
αναγραφόμενα στο Παράρτημα Ι «Προς παροχή υπηρεσίες-παραδοτέα» της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές για μεμονωμένες υπηρεσίες του έργου δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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1.4 Προϋπολογισμός
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εικοσι δύο λεπτών (€121.951,22) πλέον Φ.Π.Α. Οι τιμές
προϋπολογισμού που αφορά ο διαγωνισμός συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
Αρ.
Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ

Περιγραφή

19453

Παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για
την υποστήριξη υλοποίησης
της πράξης“Η συμβολή των
ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”

CPV

71314300-5
72224000-1

Καθαρή
αξία (€)

Ποσοστό
Φ.Π.Α.
(%)

Φ.Π.Α.

Συνολική
αξία (€)

121.951,22

23

28.048,78

150.000,00

Οι τιμές προϋπολογισμού του παραπάνω Πίνακα, συνιστούν το ανώτατο όριο για την υποβολή
προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν τις τιμές αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι αναφερόμενες στην οικονομική προσφορά τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του
ως άνω πίνακα, θα δίνονται για την παροχή τους, στους χώρους του Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια του Δήμου
Ξάνθης, που θα υποδείξει ο Ε.Υ. και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις
που βαρύνουν την παροχή τους.
1.5 Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας» και των υποέργων και με χρονικό ορίζοντα 30 Απριλίου 2017.
1.6. Ισχύς της Προσφοράς
Η προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ημερών απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή,
πριν τη λήξη της, για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο, κατ’ ανώτατο όριο, με εκατόν πενήντα (150)
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ημέρες. Μετά τη λήξη του παραπάνω2016-01-05
ανωτάτου ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, η
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διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνεται, ανεξαρτήτως της φάσης
στην οποία βρίσκεται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση
διενέργειας του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο συμμετέχων στο
διαγωνισμό μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει εκ νέου την προσφορά του, εφ’ όσον του ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις
και ειδικότερα:
α) σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
β) κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

1.7 Μέθοδος κατακύρωσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στους υποψηφίους που
θα ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης.

1.8 Διάθεση Διακηρύξεων
Η Διακήρυξη διατίθεται δωρεάν από:
 το Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας Δ.Π.Θ., Βασ. Σοφίας 12, 67132
Ξάνθη, τηλ. 2541079410
 την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Δ.Π.Θ. στον δικτυακό τόπο
http://www.rescom.duth.gr. Οι παραλήπτες της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα
πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετική ηλεκτρονική φόρμα με τα
στοιχεία των ενδιαφερομένων. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων της πιο
πάνω φόρμας, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
 τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
 την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
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1.9 Δημοσιότητα περίληψης διακήρυξης2016-01-05
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Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης (προκήρυξη) έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 3548/2007
και το Ν. 4013/2011:
 στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
 την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
 στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες
 σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα
 σε τρεις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας
 στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ. www.rescom.duth.gr, για
μόνιμο χρονικό διάστημα
Το κόστος δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο
Επιπλέον η παρούσα (αναλυτική) διακήρυξη έχει δημοσιευθεί:


Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr



στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr



στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ



στον

ιστότοπο

του

Ειδικού

Λογαριασμού

Κονδυλίων

Έρευνας

Δ.Π.Θ.

www.rescom.duth.gr, για μόνιμο χρονικό διάστημα
1.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη
διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. Γ’ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ./τος, αυτές
παρέχονται ηλεκτρονικά σ’ αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη www.eprocurement.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
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ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των
προσφορών, χωρίς δικαίωμα ενστάσεως κατά της διακήρυξης.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο αλλιώς δε
θα ληφθεί υπόψη. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία
που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε
ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για
τυχόν διευκρινίσεις-τροποποιήσεις.
Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δε θα τροποποιούν ουσιωδώς το
περιεχόμενο της διακήρυξης.

1.11 Τρόπος και Χρόνος υποβολής Ηλεκτρονικών και Εγγράφων Προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

Διαδικτυακής

πύλης

www.eprocurement.gov.gr. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη
διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε τρεις (3) σφραγισμένους υποφακέλους με
εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικών συμμετοχής-ελάχιστες προϋποθέσεις», «Έντυπα
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προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας. Προσφορές
που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες
δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται
και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
Υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις έντυπες προσφορές τους μαζί με όλα τα κατά
περίπτωση «Έντυπα δικαιολογητικών συμμετοχής-ελάχιστες προϋποθέσεις», «Έντυπα τεχνικής
προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς»,

με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί αυτές να

περιέλθουν (με δική τους ευθύνη) το αργότερο μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, στην παρακάτω Διεύθυνση :

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 Ξάνθη
Τηλ. 25410-79458, 79410

Οι έντυπες προσφορές κατά την παραλαβή τους θα πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο θα
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Προσφορές που θα
υποβληθούν εκπρόθεσμα ή/και δε συνοδεύονται από ηλεκτρονική προσφορά, δε λαμβάνονται υπόψη
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Με την υποβολή της προσφοράς (ηλεκτρονικής και έντυπης) θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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1.12 Ενστάσεις
Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύμβαση διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15
του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15
του ΠΔ 118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10
επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό παροχή υπηρεσιών, το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (€1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(€5.000,00) ευρώ.
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ειδική
φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf [δηλ.
σε Portable Document Format (φορμά φορητού εγγράφου)] το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε
περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής
λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η
ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν
υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως
ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση
των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 της υπ΄αριθ. Π1/2390/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2677/2013). Μετά την υποβολή
των ενστάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Πιστοποιημένοι
χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των ενστάσεων. Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού
συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών. Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της ένστασής τους.
Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
1.13 Λοιποί όροι
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ
43Α/22-3-94),της Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του
Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010,
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και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης και της
προσφοράς του.
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2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν
εμπορική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή (Κράτη μέλη Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο από τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των
προμηθευτών, όμως το κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον.
2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus. gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
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από το Τμήμα Προγραμματισμού
και Στοιχείων
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2016-01-05

της Διεύθυνσης Πολιτικής

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
-

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική.

-

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς
όρους της παρούσας διακήρυξης.

2.3 Αποκλεισμός Συμμετοχής
Οι προσφέροντες αποκλείονται από το διαγωνισμό εάν:
1.

Υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους για έναν ή περισσότερους λόγους
που απαριθμούνται κατωτέρω:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου,
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 απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
16PROC003605567
2016-01-05
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από
παράνομες δραστηριότητες.
2.

Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

3.

Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

4.

Καταδικάσθηκαν για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος
υπηρεσίες, βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.

5.

Έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

6.

Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

7.

Έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
αλλοδαπής.

8.

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

9.

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με την
Ελληνική νομοθεσία.

10. Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως κατ’ εφαρμογή της παρούσας διακήρυξης.
11. Είναι ένοχοι παραλείψεως υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
της παρούσας διακήρυξης.
12. Δεν υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα διακήρυξη.
2.4 Ρήτρα Ηθικού Περιεχομένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους
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κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ 2016-01-05
όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες
16PROC003605567
της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
2.5 Λοιπές Ρήτρες
Ο ανάδοχος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν
της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του ως άνω συμβατικού όρου εκ μέρους του αναδόχου, ο
τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ισχύουν, αν ο
ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας
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3. Κατάρτιση Προσφορών
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3.1 Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ηλεκτρονική προσφορά.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για
την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από
περαιτέρω αξιολόγηση.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε
ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς
τους.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π.
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις
των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε χρόνο
που θα ορίζει η Ε.Δ.Δ.Α.Π.
3.1.1 Περιεχόμενο ηλεκτρονικών προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ,
ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται
τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του προσφέροντος, τα οποία
προσδιορίζονται στην Ενότητα 3.2 με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Ελάχιστες Προϋποθέσεις
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Συμμετοχής», καθώς και τα στοιχεία της2016-01-05
Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου, τα οποία
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προσδιορίζονται στην Ενότητα 3.3 με τίτλο «Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς».
Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα, όπως προσδιορίζεται στο εδάφιο με τίτλο «Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς».

3.1.2 Έντυπα συμπληρωματικά της ηλεκτρονικής προσφοράς (θα πρέπει να κατατεθούν εντός 3
εργάσιμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους)
Τα συμπληρωματικά έγγραφα της ηλεκτρονικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν το πολύ μέσα
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή
(π.χ. εγγυητική επιστολή, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές, κ.ο.κ.) . Ο γενικός
αυτός κύριος φάκελος, περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
Α. «Φάκελο Εντύπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει όλα τα
δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα μαζί
με εκτύπωση του αποδεικτικού κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς που παράγεται από
την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι επί ποινή απορρίψεως στο φάκελο αυτό δεν
μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Β. «Φάκελο Εντύπων Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς του διαγωνιζόμενου τα οποία δεν μπορεί να υπογράψει ψηφιακά. Σημειώνεται
ότι επί ποινή απορρίψεως στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω του μεγάλου
όγκου τους, να τοποθετηθούν στο φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα συμπληρωματικά έντυπα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.τ.λ. Αν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι
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διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 2016-01-05
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή
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Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο
με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: …………………………………………………………..……………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / ………………………………………………. (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………..……………………………………………
Αριθμός τηλεφώνου: …………………………….…………………………….. (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: ………………………………………….……………………………… (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
Για το Διαγωνισμό: «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της
πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας”»
Κωδικός Έργου: ΚΕ81636
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 28/04.01.2016
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας
Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€): € 121.951,22 πλέον ΦΠΑ
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
ος
Ερευνας ΔΠΘ, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 23/2/2016
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράςπρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: …………………………………………………………..……………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / ………………………………………………. (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………..……………………………………………
Αριθμός τηλεφώνου: …………………………….…………………………….. (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: ………………………………………….……………………………… (Είναι άκρως απαραίτητο στοιχείο)
Για το Διαγωνισμό: «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της
πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας”»
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Κωδικός Έργου: ΚΕ81636
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2016-01-05
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 28/04.01.2016

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας
Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€): € 121.951,22 πλέον ΦΠΑ
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
ος
Ερευνας ΔΠΘ, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 23/2/2016
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να
αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Εντύπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,
«Φάκελος Εντύπων Τεχνικής Προσφοράς»). Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που
είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινής αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε μορφή
αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Όσα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, είναι δυνατόν ή αναγκαίο να εκδοθούν σε γλώσσα άλλη πλην της Ελληνικής,
θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Προκειμένου περί αλλοδαπών
δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του
αρ.3 επ. της σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών
δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188).
Πιθανά συμπληρωματικά απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω διακήρυξης,
θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως
επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και
αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.
3.2.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (αρ. 157 του Ν.4281/2014) στον διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με
τον ακόλουθο Πίνακα:
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CPV
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Περιγραφή

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών

71314300-5

για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η

72224000-1

συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και

2.439.02

λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας”

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'
139) 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. Η
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος IΙΙ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών».
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους αναδόχους, στον οποίο θα
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται
έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προσφέροντα
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσίας, επιστρέφονται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό,
επιστρέφονται μέσα σε τέσσερεις (4) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της οριστικής
απόφασης περί απορρίψεως της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
(δηλ. του διαγωνισμού), είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης. (Επισημαίνεται ότι η εγγύηση
συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους,
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή
παραίτησης από αυτά).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Σελ.30 από 91

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ

16PROC003605567 2016-01-05
3.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει1,
στην οποία:


Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν.



Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ. 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρ. 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρ. 3 παρ. 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της

27.1

1.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του
πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με τους
ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α’305) και ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α’166)
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι:


νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 3.2.2.α του παρόντος
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

1

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, αλλά θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 21
παρ. 4 του Ν.4111/2013 – ΦΕΚ Α’18/25.01.2013, και αρ. 3, παρ. 3 του Ν.4250/2014 – ΦΕΚ Α’ 74/26.3.2014)
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β) ο Πρόεδρος2016-01-05
του Δ.Σ. και ο Διευθύνων
16PROC003605567

Σύμβουλος όταν το νομικό

πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί
του.


συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3.2.2.α υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.



ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 3.2.2.α του
παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.


Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του
εδαφίου α’ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (Δεν αφορά συνεταιρισμούς)
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
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στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό2016-01-05
από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
16PROC003605567
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ζ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ. 20 του ιδίου Προεδρικού
Διατάγματος.


Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

3.2.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους.
3.2.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε
και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος της οικείας Δ.Ο.Υ. (για ατομικές επιχειρήσεις). Στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
3.2.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι
πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια
τους όπως αυτά καθορίζονται στο Εδάφιο ΣΤ της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07
και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
3.2.6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
3.2.7.Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.
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3.2.8. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι
κυριότερες συμβάσεις ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη και οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο
της παρούσης διακήρυξης.
Ο κατάλογος προγραμμάτων (project) πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες του Πίνακα 3.2.1.
Στον κατάλογο έργων θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να αποδεικνύει ότι διαθέτει:


Τετραετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη και κατασκευή έργων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας



Εμπειρία στο συντονισμό, την επιστημονική διαχείριση και υλοποίηση τουλάχιστον ενός
ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο συναφές με Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και ειδικότερα με υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ



Εμπειρία στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με
αντικείμενο συναφές με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα με υβριδικά
συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ



Εμπειρία στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την προμήθεια και εγκατάσταση καθώς και θέση σε
λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια



Εμπειρία στη συντήρηση έργων ΑΠΕ



Εμπειρία στην εκπόνηση έργων ενεργειακού σχεδιασμού

Πίνακας 3.2.1 Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών προγραμμάτων
που έχει υλοποιήσει ο προσφέρων
Διάρκεια
Τίτλος και
α/α

Πελάτης

Σύντομη
περιγραφή
έργου

εκτέλεσης

Συνοπτική

Ποσοστό

του

Προϋπο-

Παρούσα

περιγραφή

συμμετοχής στο

έργου

λογισμός

φάση

συνεισφοράς στο

έργο

έργο

(προϋπολογισμός)

(από -

Ανάδοχος

εώς)

Ο κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και από όλα τα μέλη της ομάδας έργου

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Σελ.34 από 91

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης
είναι:
16PROC003605567
2016-01-05


Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.



Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή συμβάσεις. Εφόσον δεν προβλέπεται η
έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση σε μορφή .pdf,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.1559/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι
δυνατόν, του προμηθευτή. Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω
απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

3.2.9 Αναλυτική παρουσίαση τoυ υποψήφιου Αναδόχου


Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωμένο τον Πίνακα 3.2.2 που αφορά τη
σύνθεση της ομάδας υλοποίησης.

Πίνακας 3.2.2: Πίνακας μελών, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα
Α/Α



Ονοματεπώνυμο
μέλους

Θέση στην
ομάδα
υλοποίησης

Αρμοδιότητες
καθήκοντα

Απασχόληση στο
πρόγραμμα σε
ανθρωπομήνες

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει βιογραφικά σημειώματα και τίτλους σπουδών για
όλα τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης

Η Ομάδα Υλοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα στελέχη
που αναλύονται παρακάτω, ενώ τουλάχιστον ένα στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει μελετητικό πτυχίο
κατηγορίας 9 και κατηγοριας 14 (ΠΔ 138/2009, Ν.3316/2005) Α’ τάξης και άνω και ένα στέλεχος
διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο. Αποδεικτικά: Μελετητικό πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα
αντίστοιχα.

Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου
Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις σε
επίπεδο σπουδών/γνώσεων και εμπειρίας:
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Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Τίτλος μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ισοδύναμος
αναγνωρισμένος τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι
σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα
ανωτέρω



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με
το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28
του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄). Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου



Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου ECDL ή ισοδύναμο, σε
ισχύ.

Εμπειρία


Επταετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαχείριση και την
υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα, στην τεχνική
υποστήριξη φορέων, στη διαχείριση και τον συντονισμό, στη διοργάνωση συναντήσεων,
στην εκπόνηση μελετών κ.λπ. στο πλαίσιο αυτών.



Εμπειρία στην υλοποίηση δύο τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενων έργων με αντικείμενο
συναφές με α) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ανάλυση υβριδικών συστημάτων
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και β) ανάλυση λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων.
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Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου – Τεχνικός
Διευθυντής
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Σπουδές


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών κατεύθυνσης σχετικα με ΑΠΕ ή/και αειφορικής ανάπτυξης
(ΑΕΙ ή ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού).
Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τα ανωτέρω



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με
το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28
του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄). Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου



Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα

Εμπειρία


Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον
συγχρηματοδοτούμενου έργου και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη φορέων, στη
διαχείριση και συντονισμό, στη διοργάνωση συναντήσεων, στην εκπόνηση μελετών κ.λπ.
στο πλαίσιο αυτών.



Επαγγελματική

εμπειρία

στην

υλοποίηση

ενός

(1)

τουλάχιστον

ευρωπαϊκού

συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο συναφές με ηλιακά – ηλιοθερμικά
συστήματα, γεωθερμικά συστήματα και υβριδικά συστήματα και ενός ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων.


Επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε τουλάχιστον
ένα (1) κτίριο εμβαδού άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων.
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 Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση
ενός τουλάχιστον έργου ανάλυσης ενεργειακών
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2016-01-05
καταναλώσεων και υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος


Επαγγελματική εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο που αφορά στη μελέτη και το
σχεδιασμό ενός συστήματος καύσης στερεών βιοκαυσίμων –πέλετ



Επιστημονική επάρκεια η οποία θα αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε
επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε συναφές αντικείμενο.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Σπουδές


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (από ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τιτλοί σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Εμπειρία


Επαγγελματική

εμπειρία

στην

υλοποίηση

ενός

(1)

τουλάχιστον

ευρωπαϊκού

συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε
κτίρια


Επαγγελματική εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο που αφορά στην υλοποίηση έργων
ενεργειακού σχεδιασμού



Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον έργου με αντικείμενο τον
υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος



Επιστημονική επάρκεια η οποία θα αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις/ παρουσιάσεις σε
επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε συναφές αντικείμενο.

Μέλη Ομάδας υλοποίησης
Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη τα οποία πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι προσόντα:
Σπουδές


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τιτλοί σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
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 Τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει
τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών κατεύθυνσης μηχανικού
16PROC003605567
2016-01-05
– (ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού).
Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Εμπειρία


Ένα τουλάχιστον μέλος της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει απαραίτητα να έχει συμμετάσχει
στην κατασκευή τριών (3) τουλάχιστον δημοσίων έργων μηχανολόγου μηχανικού/πολιτικού
μηχανικού. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Ένα τουλάχιστον μέλος της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει απαραίτητα να έχει εμπειρία
συμμετοχής

ως

μέλος

Ομάδας

Έργου

σε

ένα

(1)

τουλάχιστον

ευρωπαϊκό

συγχρηματοδοτούμενο έργο της προγραμματικής περιόδου (2007-2013). Αποδεικτικό:
Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει
να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που
δηλώνονται. Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του
Προσφέροντος, καθένα από αυτά θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα
σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να
ενημερώσει τον Προσφέροντα 30 ημέρες νωρίτερα.
Η εμπειρία της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να καταγραφεί και στον Πίνακα 3.2.1
Για να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή η παραπάνω εμπειρία, απαιτείται αντίστοιχο πιστοποιητικό
ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αναθέτουσας αρχής ή συμβάσεις. Εάν οι αποδέκτες των έργων
είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με στοιχεία που μπορούν να
τεκμηριώσουν την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις ανάθεσης), ενώ δύναται τα έργα αυτά
να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό
(παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
Όλα τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τον προσφέροντα θα πρέπει να φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
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Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη2016-01-05
και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών
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συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
3.3 Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Η ηλεκτρονική Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην
τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα, οργανωμένα με τη σειρά με
την οποία αναφέρονται παρακάτω:
1. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και έκθεση οργάνωσης που προτείνει
ο υποψήφιος ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας προσφοράς των υπηρεσιών του.
2.

Έκθεση μεθοδολογίας που θα εφαρμόσει ο διαγωνιζόμενος για την υλοποίηση του έργου.

Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους
Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να
παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις. Οι προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να
παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που θα τους ζητηθούν, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος που η Ε.Δ.Δ.Α.Π. κατά περίπτωση θα προσδιορίζει.
Σημειώνεται ότι επί ποινή απορρίψεως στο φάκελο αυτό δε μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.

3.4 Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Στο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορα».
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του
προσφέροντος. Συγκεκριμένα:
-

Η πλήρης ονομασία της υπο παροχή υπηρεσίας.

-

Η τιμή της συνολικής υπηρεσίας, εκφρασμένη σε ευρώ, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με
Φ.Π.Α., αριθμητικώς με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και ολογράφως.

Οι αναφερόμενες στην οικονομική προσφορά τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα
περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που βαρύνουν την παροχή τους.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. Οικονομικές
προσφορές για μεμονωμένες υπηρεσίες μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στο σύνολο της
προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις
διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες σύμφωνα με το ΠΔ
60/2007. H Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει
ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον
προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση
να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η Αναθέτουσα Αρχή, ότι η εν λόγω
ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια.
3.5. Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί μέσω της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74)) των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»
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παρακάτω δικαιολογητικών, το σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση.
Στη συνέχεια ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή την
εκτυπωμένη βεβαίωση παραλαβής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με ευκρινή φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή
τους.
Η

ηλεκτρονική

αποσφράγιση

του

φακέλου

«Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης»

του

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»
που αποσφραγίσθηκε.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών κατά του προηγούμενου σταδίου, τα
αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα συντάσσουν το τελικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται
στην Επιτροπή Ερευνών την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης:
ΕΔΑΦΙΟ Α: ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL
351 της 29.1.1998,σελ. 1).
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EEC 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
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1 της κοινής
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δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του

Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EEC 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

2001/97/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με
τους ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) και 3691/2008 (ΦΕΚ Α’166)
5) υπεξαίρεση
6) απάτη
7) εκβίαση
8) πλαστογραφία
9) ψευδορκία
10) δωροδοκία
11) δόλια χρεοκοπία
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
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ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ειδοποίησης περί
κατακύρωσης.

ΕΔΑΦΙΟ Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Απόσπασμα Ποινικού

Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL
351 της 29.1.1998,σελ. 1).
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EEC 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EEC 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

2001/97/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
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τους ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α’305) και ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α’166)
5) υπεξαίρεση
6) απάτη
7) εκβίαση
8) πλαστογραφία
9) ψευδορκία
10) δωροδοκία
11) δόλια χρεοκοπία
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της Χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος:
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

3.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).

4.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5.

Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

ΕΔΑΦΙΟ Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Σελ.45 από 91

ΑΔΑ: 6Κ4Δ46ΨΖΥ1-6ΔΓ

16PROC003605567 2016-01-05
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL
351 της 29.1.1998,σελ. 1).
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EEC 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EEC 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες (EEL 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε

από

την

Οδηγία

2001/97/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με
τους ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α’305) και ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α’166)
5. υπεξαίρεση
6. απάτη
7. εκβίαση
8. πλαστογραφία
9. ψευδορκία
10. δωροδοκία
11. δόλια χρεοκοπία
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου

ή άλλου ισοδύναμου

εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
 Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
 Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
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και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
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 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του.
2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α’101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης

απόφασης

κοινής

ή

ειδικής

εκκαθάρισης

των

ανωτέρω

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).


Επί

ημεδαπών

ανωνύμων

εταιρειών,

τα

παραπάνω

προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης2, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν.
2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση3.


Επί

ημεδαπών

εταιρειών

περιορισμένης

ευθύνης

και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της

2

Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3604/2007
(ΦΕΚ Α΄189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο
πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.
3
Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν.1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄153/10-7-2007), το έκτο κεφάλαιο του οποίου αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
Α’ 204/15-9-2011).
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εκκαθάρισης, εκδίδεται
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
16PROC003605567
2016-01-05
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6
παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

5.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.

6.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης
περί κατακύρωσης.

ΕΔΑΦΙΟ Δ. Οι Συνεταιρισμοί
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Τα Δικαιολογητικά με α/α 1 έως και 6, που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα
Ημεδαπά ή Αλλοδαπά.
Διευκρινίσεις:
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.

2.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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ΕΔΑΦΙΟ Ε. Οι Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην Ένωση.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια
τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ΕΔΑΦΙΟ ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μαζί με τα παραπάνω, ουσιώδη και απαραίτητα δικαιολογητικά (στον ίδιο φάκελο) ο προσφέρων
στο διαγωνισμό, πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα καθώς και
τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της
δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το αποδείξει, θα πρέπει να τεκμηριώνει τις κάτωθι
ελάχιστες προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας.
Δικαιολογητικά σχετικά με την οικονομική ικανότητα - χρηματοοικονομική επάρκεια του
υποψηφίου/ αναδόχου: Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει
τέτοια) ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, των
τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των τριών
ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αθροιστικά ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3)
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υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΕΔΑΦΙΟ Ζ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από ένορκη βεβαίωση
του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής.
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών
συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό.
Όταν ο μειοδότης δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα από τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα από τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά που προαναφέρονται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα έγγραφα και δικαιολογητικά που
απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του
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Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 2016-01-05
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εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται, επίσης, η προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Όλα τα δικαιολογητικά που υπογράφονται από τον προσφέροντα θα πρέπει να φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
3.5 Αντιπροσφορές, Εναλλακτικές Προσφορές και Μερική Υποβολή Προσφορών
Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου έργου. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
Η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδών στοιχείων τα οποία δεν είναι
απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα
διαχωρίζονται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς δωρεάν υπηρεσιών ή συνοδών στοιχείων.
3.6 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς με ακρίβεια
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Δεκαδικά ψηφία που θα παραλείπονται θα εκλαμβάνονται ως
μηδενικά. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. που θα αναγράφεται σε συγκεκριμένη θέση. Σε ιδιαίτερη στήλη
των ως άνω τιμών, οι προσφέροντες θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τις εκατό, με το οποίο
θα επιβαρύνουν τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α
αυτός θα διορθώνεται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ της προσφοράς.
Οι τιμές σε ΕΥΡΩ αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών, στους χώρους της Αναθέτουσας
Αρχής (όπως ορίζονται στην Ενότητα 5.2 της παρούσης) και τυχόν δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων,
φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις και κάθε άλλο κόστος, εκτός του Φ.Π.Α., βαρύνουν τους
προμηθευτές.
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Για τη σύγκριση των προσφορών
θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορά
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που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που η Ε.Δ.Δ.Α.Π. κατά
περίπτωση θα προσδιορίζει. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους, να υποβάλλουν νέους
πίνακες τιμών. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. Προσφορές που
το συνολικό τίμημά τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη όρος αναπροσαρμογής της τιμής. Συνεπώς κάθε
προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4. Διενέργεια Διαγωνισμού –Αξιολόγηση
Προσφορών
16PROC003605567
2016-01-05
4.1 Αποσφράγιση Προσφορών
4.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι η
αξιολόγηση θα γίνει με βάση τις ηλεκτρονικές προσφορές.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων. Σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
προσφέροντες, θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
των προσφερόντων που κατέθεσαν έγκυρη τεχνική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
4.1.2 Εντυπα συμπληρωματικά της ηλεκτρονικής προσφοράς
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» το σύνολο των προσφορών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία τα
οποία έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην
αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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4.2 Αξιολόγηση προσφορών-κατακύρωση
διαγωνισμού
16PROC003605567
2016-01-05

4.2.1 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών
ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην αξιολόγηση
των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
1.

Η ΕΔΔΑΠ αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικές
προδιαγραφές» που έχουν υποβληθεί από τους προσφέροντες σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Επίσης, αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα τυχόν έγγραφα,
τα οποία οι προσφέροντες δεν είχαν την εξουσιοδότηση να υπογράψουν (π.χ.
βεβαιώσεις κατασκευαστών, βεβαιώσεις δημόσιων φορέων, κ.ο.κ.) και τα έχουν
αποστείλει ταχυδρομικώς σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

2.

Η

Ε.Δ.Δ.Α.Π.

καταγράφει

τους

προσφέροντες

σε

Πρακτικό

αποσφράγισης

δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφει.
3.

Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ.Δ.Α.Π. προβαίνει (i) στον έλεγχο της ορθότητας και
πληρότητας των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής που έχουν
υποβληθεί, καθώς και (ii) στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προσδιαγραφές/απαιτήσεις της Διακήρυξης και
καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.

4.

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔΑΠ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά
– μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες/
οικονομικούς φορείς - για παροχή διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες –
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παράσχουν
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις
ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

5.

Κατόπιν, η ΕΔΔΑΠ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, το οποίο υποβάλλεται
αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης
απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. Στο εν λόγω πρακτικό καταχωρούνται οι
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τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές
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τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
6.

Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για
το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση και τα πρακτικά αναρτώνται
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος), με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται,
με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες
για ενημέρωση.

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
1. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικά), κατά το
προηγούμενο στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το
στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο
στάδιο, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
2. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση
που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
3. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ.Α.Π. προχωρά στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των
οικονομικών προσφορών για να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο αυτές
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. θα καταχωρήσει σε
σχετικό πρακτικό τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες αφού ζητήσει και
λάβει απαραίτητες διευκρινήσεις από τους υποψηφίους αναδόχους αναλύοντας τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.
4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό, κατά σειρά
μειοδοσίας, προκειμένου να ακολουθήσει η ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω του
Συστήματος και ανάρτηση του σχετικού πρακτικού.
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4.2.2 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης
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Μετά την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών (Ενότητα 4.2.1), ο
υποψήφιος ανάδοχος (ήτοι πρώτος μειοδότης), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ενημέρωσης μέσω του Συστήματος, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος, σε μορφή .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
τα δικαιολογητικά της Ενότητας 3.5. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που δεν υπογράφονται από τον ίδιο, θα
πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα). Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει
παραδεκτές οικονομικές προσφορές, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το
διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. Ακολουθει η αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και συγκεκριμένα:
ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του
προσωρινού αναδόχου γίνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά και την
προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών, που δεν έχει την εξουσιοδότηση να υπογράψει
ψηφιακά ο προσφέρων, σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση
των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν.
2. Στη συνέχεια, η ΕΔΔΑΠ αποσφραγίζει και τον έντυπο φάκελο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, μονογράφονται δε από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. κατά φύλλο όλα τα στοιχεία του
φακέλου. Ακολουθεί ο ουσιαστικός και αναλυτικός έλεγχος των στοιχείων του φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (ηλεκτρονικού και εντύπου).
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν
υποβάλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
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ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Σύνταξη τελικού Πρακτικού
– Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού
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1. Στη συνέχεια η Ε.Δ.Δ.Α.Π. συντάσσει αναλυτικό πρακτικό για τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η πρότασή της. Εφόσον στο στάδιο της
διαδικασίας της κατακύρωσης, υπάρχουν απορριπτέες προσφορές, η Ε.Δ.Δ.Α.Π.
συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψης.
2.

Η πρόταση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ερευνών, προκειμένου να
ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
και η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αποφάσεων επιλογής αναδόχου και
απόρριψης προσφορών (αν αυτό απαιτείται), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας, τις σχετικές
αποφάσεις της Ε.Ε., και τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

3. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει στην Επιτροπή
Ερευνών:
α. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών μετά από σύμφωνη γνώμη του
διαχειριστή του προγράμματος ΚΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ
118).
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
της Υπηρεσίας.
γ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις :
i. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την
οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη
ματαίωση.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα από το διαγωνιζόμενο, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να τις σημειώνει στο Σύστημα ως
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
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διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

4.3 Απόρριψη προσφορών
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται
προσφορά όταν οι υπάρχουσες αποκλίσεις κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. είναι επουσιώδεις. Αποκλίσεις
από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από
την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των
προσφορών. Επίσης, ως απαράδεκτες αποκλείονται οι προσφορές που είτε περιλαμβάνουν επιφυλάξεις
ή τροποποιήσεις επί των όρων της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.4 Προσφυγές - Ενστάσεις
Ένσταση επιτρέπεται μόνο :
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της

διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών. Ακόμη επιτρέπεται
ένσταση και για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
2.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την

κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω
έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η
σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται,
αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑΠ1/2390/21-10-2013.
3.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ως εξής:
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δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα
(Επιτροπή Ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο (Επιτροπή Ερευνών) εκδίδει την σχετική
απόφαση το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή
οποιουδήποτε προσφέροντα ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού, και
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
(Επιτροπή Ενστάσεων) και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα σε διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτούς κατά τους οποίους στρέφεται, εντός (2) ημερών από την υποβολή της.
γ) Κατά της διενέργειας του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο προσφέρων έλαβε γνώση της
σχετικής πράξης ή τις παραλήψεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός (2) ημερών από την υποβολή της σ’
αυτόν κατά τον οποίον στρέφεται.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων) και
το αποφασίζον όργανο (Επιτροπή Ερευνών) εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του ΠΔ 118/07 μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός (2) ημερών από την υποβολή της στο μειοδότη
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό Συλλογικό όργανο
(Επιτροπή Ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο (Επιτροπή Ερευνών) εκδίδει τη σχετική
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από τη λήξη της τριημέρου

προθεσμίας.
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους,
ή δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δε γίνονται δεκτές.
5. Η σχετική απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης μετά την
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
6. Ο προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
7. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισμένης αξίας των υπό παροχή υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των χιλίων (€1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (€5.000,00) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από
κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να
αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό που απεικονίζεται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού, ήτοι στο εδάφιο
Α. “Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Παροχής
Υπηρεσιών”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. ως προς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού διαβιβάζεται στον Ε.Υ.
και την Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.
Ο Ε.Υ. και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον
παρόντα διαγωνισμό με τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το
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ικανοποιητικό, (iii) σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία αυτό επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί.
Επίσης είναι δυνατή η ματαίωση του διαγωνισμού και η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας αρχής.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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5.1 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης – Εγγυητική Ευθύνη – Εγγυήσεις
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Δ.Π.Θ., των αναδόχων και του Ε.Υ. θα
υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της παρούσας μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή και μετά την προέγκριση της από την
Διαχειριστική Αρχή. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές
τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η σύμβαση θα συμπληρωθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή στην Ελληνική γλώσσα με τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου και τους όρους
που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών (σειρά ισχύος: Σύμβαση, Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Προσφορά Αναδόχου). Επισημαίνεται, το αντικείμενο της σύμβασης θα
παραμείνει αναλλοίωτο, σε σχέση με την προσφορά του αναδόχου και σύμφωνο με τα συμβατικά
τεύχη και την Απόφαση Ένταξης. Επιπλέον, τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δεν θα
αλλοιώσουν το προκηρυσόμενο αντικείμενο. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη
σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, η παρούσα διακήρυξη, η τεχνική
προσφορά του αναδόχου, η οικονομική προσφορά και εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Στον ή στους αναδόχους που θα γίνει τελικά η κατακύρωση, θα σταλεί σχετική ανακοίνωση που θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τις προς παροχή υπηρεσίες.
β) Το φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες.
γ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και
δ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Η ανακοίνωση της ανάθεσης της υπηρεσίας στον «μειοδότη» και η σύναψη της σύμβασης μ’ αυτόν, θα
γίνει αφού προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος (και υπάρξει σύμφωνη γνώμη) από το Κ.Α.Π.Ε. (ως
Διαχειριστής του Προγράμματος).
Κάθε ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης
της ολοκλήρωσης του εγγράφου της σύμβασης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του
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συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών».
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι οι υπό παροχή υπηρεσίες θα πληρούν όλες τις
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και στην παρούσα Διακήρυξη.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'
139) 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.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
5.2 Διαδικασία και Προθεσμία Παραλαβής
Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής στους χώρους του Δ.Π.Θ., μέσα
στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον επιθυμεί, ο
ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2
και 3 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, θα ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007.
5.3 Διάρκεια σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εώς την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και όλων των υποέργων με χρονικό ορίζοντα τον
Απρίλιο 2017.
Ο χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
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5.4 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών
τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών, και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι τμηματικές πληρωμές θα
συνδέονται υποχρεωτικά με την εγκατάσταση των ΑΠΕ στην ‘Κοινότητα’ του Δ.Π.Θ. στο Υποέργο
1, και συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των παρακάτω εργασιών θα γίνεται και τμηματικά η
καταβολή των αντίστοιχων ποσών του συμβούλου:

α/α

Κωδικός
CPV

Περιγραφή

Ποσό
Καταβολής

Υβριδικός σταθμός λέβητα βιομάζας/ηλιακών συλλεκτών για
παραγωγή θερμικής/ψυκτικής ενέργειας

20%

2

31720000-9
09331100-9
44621200-1
45251141-1

Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για παραγωγή θερμικής/ψυκτικής
ενέργειας

20%

3

45331220-4

10%

4

09331200-0
09331100-9
31121330-3

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα
Αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
Αυτόνομος αιολικός σταθμός φόρτισης
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής
ενέργειας

10%

1

5
6

31681500-8

20%
20%

Κάθε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή
Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τους
αναδόχους. Οι τυχόν φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους αναδόχους.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από τη Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις – Λύση και Καταγγελία της Σύμβασης
Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο. Η έκπτωση δεν επέρχεται και οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. Επίσης
η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει
τη Σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. O Ε.Υ. και η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι
του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου
που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
εκτέλεση του έργου.
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 σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Απαγορεύεται από τον Ανάδοχο2016-01-05
η μεταβίβαση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, των
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υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού
και της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της
επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του
και κάθε τρίτο, ως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς κατά την εκτέλεση του Έργου και
καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), τον Ν.1396/83 (ΦΕΚ
1264/83), το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80), και το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81).
5.7 Υπεργολαβίες
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το
σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και της Διαχειριστικής Αρχής.
5.8 Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του σύμφωνα με το
άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον δεν προσέλθει μέσα στην ορισμένη προθεσμία για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση. Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εφόσον δεν
παρείχε τις συμβατικές υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης.
5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί
διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
του Νομού Ξάνθης, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για
ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την
Ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
παρούσα παράγραφο.
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Παράρτημα Ι: Προς Παροχή2016-01-05
Υπηρεσίες– Παραδοτέα
16PROC003605567
[προϋπολογιζομένη δαπάνη €121.951,22 (πλέον του Φ.Π.Α.) ]

α/α

Κωδικός

Περιγραφή

CPV

1

Συμμετοχή σε τουλάχιστον εννέα (9) συναντήσεις εργασίας όλων των
εμπλεκομένων στο έργο με ατζέντα και πρακτικά που θα αποτυπώνουν την
πορεία των παρεμβάσεων ΑΠΕ στην “Κοινότητα” του Δ.Π.Θ.

2

Τριμηνιαίες ενδιάμεσες αναφορές προόδου φυσικού αντικειμένου για την πορεία
των παρεμβάσεων ΑΠΕ στην “Κοινότητα” του Δ.Π.Θ.

3

Τριμηνιαίες ενδιάμεσες αναφορές προόδου οικονομικού αντικειμένου.

4

Μία (1) τελική αναφορά προόδου φυσικού αντικειμένου

5

Μία (1) τελική αναφορά προόδου οικονομικού αντικειμένου

6
7

71314300-5

Μία (1) έκθεση αποτύπωσης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις παρεμβάσεις, της ενεργειακής και

72224000-1

περιβαλλοντικής κατάστασης της “Κοινότητας” του Δ.Π.Θ.
Μία (1) έκθεση βιωσιμότητας των παρεμβάσεων ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ
που να περιλαμβάνει δείκτες αξιολόγησης όπως:


Duration of thermal discomfort (διάρκεια μη ικανοποίησης της θερμικής
άνεσης)



Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR)



Καθαρή παρούσα αξία (NPV)



Ανθρακικό

αποτύπωμα ex-ante and ex-post με IPCC και

με

Ανάλυση

Κύκλου Ζωής (AKZ)


Ανάλυση ευαισθησίας σε συνθήκες αβεβαιότητας (Monte Carlo μέθοδος)
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Παράρτημα
ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής
Προσφοράς
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Στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, αριθμητικώς, με
ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς οι τιμές των προσφορών
θα εκφράζονται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στο
κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει:


Να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.



Να αναφέρεται η πλήρης ονομασία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι οικονομικές προσφορές για μεμονωμένες υπηρεσίες, δεν θα γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιγραφή Υπηρεσίας

Προσφερόμενη
τιμή (χωρίς
ΦΠΑ)
[€ ]

Αναλογών
Φ.Π.Α.
(23%)
[€ ]

Προσφερόμενη τιμή
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)
[€]

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για
την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή
των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία
μιας αειφόρου Κοινότητας”
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών
Επιστολών
16PROC003605567
2016-01-05
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ.:
Ύψος εγγύησης:

ευρώ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), (Πλήρης επωνυμία
και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή) και μέχρι του ποσού των
…………..ευρώ (2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. στο σύνολο της
προμήθειας), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της (ημερομηνία) που διενεργείται με σκοπό την «Παροχή
εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή των
ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας”» στα πλαίσια του έργου: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας (Κ.Ε
81636)», σύμφωνα με την με αριθμό ……. Διακήρυξή σας, στον οποίο έχει καταθέσει προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 121.951,22 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
των Εταιριών της Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη
διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την απλή έγγραφη, μονομερή δήλωση και ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την (ένας τουλάχιστον μήνας μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς).
Η ισχύς της εγγύησης παρατείνεται υποχρεωτικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση σας πριν την λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου που επιβαρύνει αυτόν, υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ.:
Ύψος εγγύησης:

ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), (Πλήρης επωνυμία
και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή) και μέχρι του ποσού των ευρώ (5%
επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των προσφερομένων ομάδων ειδών), για την καλή
εκτέλεση των όρων της μεταξύ σας σύμβασης, που αφορά στο διαγωνισμό της …………………….. με
αντικείμενο την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της
πράξης“Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας”» στα πλαίσια του έργου: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας (Κ.Ε 81636), σύμφωνα με την με αριθμό ……… Διακήρυξή σας, στα πλαίσια του
οποίου έχει αναλάβει χρέη αναδόχου για το σύνολο της προμήθειας συνολικής συμβατικής αξίας
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
των Εταιριών της Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη
διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την απλή έγγραφη, μονομερή δήλωση και ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου που επιβαρύνει αυτόν, υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Η ισχύς της εγγύησης παρατείνεται υποχρεωτικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση σας πριν την λήξη της.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
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ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σημειώνεται ότι:
1. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε
4 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
2. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.
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Παράρτημα ΙV: Σχέδιο Σύμβασης
16PROC003605567
2016-01-05

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM
OPERATOR)

Ημερομηνία: ……/….../ 201…
Αρ.Πρωτοκ. ……….….……..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ξάνθη σήμερα ……………………………..………………………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Α. Ο Ειδικός ΛογαριασμόςΚονδυλίωνΕρευναςτουΔημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με
ΑΦΜ: 999975749/ Δ.Ο.Υ.: Α’-Β’ Ξάνθης, που νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81,
την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.96, και την με αριθ. …… απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.,
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. ........Καθηγητή κ. ........
(εφεξής καλούμενος ως “Αναθέτων”),
Β. Η εταιρία με τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία:

……………

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

……………

Διεύθυνση:

Οδός/Αριθμός/Πόλη/Τ.Κ.

Νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της

κος/κα ………..

παρούσης σύμβασης:
Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:

…………….

(εφεξής καλούμενηως “Ανάδοχος”), και
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Γ. Ο Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (εφεξής καλούμενος ως “Επιστημονικά
Υπεύθυνος”), με τα κάτωθι στοιχεία:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) έργου:

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:

Παντελεήμων Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας & Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας:
25410-79878, email: panmpots@pme.duth.gr
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία
μιας αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε
τοπικές «Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά
15%
ΚΕ-81636

Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:

ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03

Κωδικός ΣΑE:

2015ΣΕ06180008

Τίτλος Έργου :
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α
266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
3. Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου
προς το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000
(ΦΕΚ 15/Α), στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
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4. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
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«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

5. Το ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4)
που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-112005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
7. Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
8. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
9. Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
10. Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.
11. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013
12. Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
13. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση
ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την
Κ.Υ.Α. Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).
14. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης
με αρ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και
σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή
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Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου
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3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010.

15. Tο Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις
17. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
18. Το άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”
19. Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμ ηθειών Δημοσίου » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ
Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε
προκήρυξη»
20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): “Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» “ και άλλες διατάξεις
21. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
22. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του άρθρου 1
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
23. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
24. Την Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
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25. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
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Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

26. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται
μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.Επιπλέον, σύμφωνα
με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών
Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
27. Τον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης&Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Ερευναςτου Δ. Π. Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π. Θράκης.
28. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης» (ΦΕΚ Β’ 2997/06.11.2014) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη,
Αν. Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση
σ’ αυτόν, των αρμοδιοτήτων του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π.Θ.
29. Tην απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 340/18-06-2015 της Επιτροπής Ερευνών του
Δ.Π.Θ. περί Αποδοχής της διαχείρισης του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη
και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας» (K.E. 81636), που συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν
και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας κατά 15%
30. Την με αριθμό Α.Π. 354/04.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσιών Επενδύσεων
31. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 201/ΧΜ-ΕΟΧ

και ημερομηνία 16/12/2015

37639/30.12.2015), σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης

για

(Α.Π. ΕΛΚΕ:

τη δημοπράτηση του

παρόντος διεθνούς διαγωνισμού, του Υποέργου 2 – Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας»
32. Την απόφασητης Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του
παρόντος διαγωνισμού.
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33. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση:
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(i) συγκρότησης των επιτροπών

διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής, κατόπιν κληρώσεως
(Ν.4024/2011, άρθρο 26) και (ii) των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

34. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
35. Το πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, με τα κάτωθι στοιχεία:
ΕίδοςΔιαγωνισμού:

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός

Τύπος Προμήθειας:

Παροχή Υπηρεσιών

ΤίτλοςΔιαγωνισμού:

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας”

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ
(€)

121.951,22 €

Φ.Π.Α.

Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 28.048,78€ )

Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :

Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:

ΚΕ-81636

Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:

ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03

Κωδικός ΣΑΕ:

2015ΣΕ06180008

Αρ. Πρωτοκ. της Προκήρυξης του διαγωνισμού:

……/..-…-2015 (Αριθ. Πρωτοκ. / Ημερομηνία)
Αναφέρεται στην προκήρυξη που υπάρχει στο site του
Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr)

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας

Ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού:

23/2/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00 π.μ.

Έγκριση αποτελέσματοςδιαγωνισμού:

Στη Συνεδρίαση με αριθμό ……/..…-…..-201…... της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π. Θράκης

Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω.
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«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ’ αυτό προσαρτήματα, τεύχη και

λοιπά έγγραφα, ήτοι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το Τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού, η
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και όλες οι
επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
«Συμβατικές υπηρεσίες» είναι το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα Ι της παρούσας Σύμβασης και τα οποία αναλαμβάνει να παρέχει ο Ανάδοχος
συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υπηρεσίας που εμπεριέχεται στην Προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση και το επισυναπτόμενο Παράρτημα I, αφορά την παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας” σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την Απόφαση Ένταξης, και ανατίθεται στον
ανάδοχο/προμηθευτή

κατόπιν

διενέργειας

του

ως

άνω

αναφερόμενου

διαγωνισμού,

που

πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και ευθύνη του πρώτου συμβαλλόμενου. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω έργου.
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι η παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται στην
Προσφορά του αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Επιπλέον το αντικείμενο της
σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο, σε σχέση με την προσφορά του αναδόχου και σύμφωνο με τα
συμβατικά τεύχη και την Απόφαση Ένταξης. Το οικονομικό τίμημα της σύμβασης καθορίζεται μέχρι του
ποσού του παρακάτω πίνακα, ως ακολούθως:
CPV

Υπηρεσία προς παροχή

71314300-5
72224000-1

Παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών
για την υποστήριξη
υλοποίησης της πράξης“Η
συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”

Τόπος και διεύθυνση παράδοσης:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ) (€)
…….

Ποσοστό ΦΠΑ
(%)
……

ΦΠΑ (€)
…….

Συνολική αξία
(€)
…….

Εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη
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Οι συμβατικές υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τους
όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και στην τεχνική προσφορά του
αναδόχου.
Οι συμβατικές υπηρεσίες θα παραδοθούν ελεύθερα με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους του
Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη.
Η διάρκεια, και άρα η ισχύς, της παρούσης σύμβασης, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της, από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη, έως τη λήξη του Έργου στο οποίο εντάσσεται ο σχετικός Δημόσιος
Διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων των οιονδήποτε παρατάσεων που τυχόν υπάρξουν στο Έργο, ή έως
ότου εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις από όλα τα μέλη (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο) με
χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο 2017.
Ο ανάδοχος αν δεν παρέχει τις συμβατικές υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση, τότε ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι αρμόδια για την
παραλαβή των συμβατικών ειδών, συντάσσοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Η παραλαβή των συμβατικών ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση αυτή χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 27 και 28 του Π.Δ. 118/2007.
Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των συμβατικών υπηρεσιών όπου καλείται να παραστεί, εφ’
όσον το επιθυμεί, και ο Ανάδοχος, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός Έλεγχος αυτών.
Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με μακροσκοπική εξέταση.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τα
κατωτέρω έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:
I. Η παρούσα σύμβαση
II.Η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού.
III. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
IV. Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).
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Η αμοιβή του Αναδόχου προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και θα καταβάλλεται μετά την
οριστική παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών (συνολικά ή τμηματικά) και αφού έχει καταβληθεί στον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας του Δ.Π. Θράκης η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Η
συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας» [Κ.Ε.81636], από το Φορέα Χρηματοδότησης και θα καλύπτει
την καθαρή τους αξία καθώς και το Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου αν δεν
απαλλάσσεται (Άρθρο 2 της παρούσης).
Για να εκτελεστεί η πληρωμή θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο τα εξής παραστατικά/
δικαιολογητικά:
1)

Τιμολόγιο Πρωτότυπο που να αναφέρει την ένδειξη “επί πιστώσει” και να αναγράφει πάνω τα
στοιχεία του Διαγωνισμού, ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.Θ.
ΑΦΜ: 999975749
Βασιλ. Σοφίας 12, 67132 Ξάνθη
Κωδικός έργου: ΚΕ-81636
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ε.Υ. Αν. Καθηγητής κ. Παντ. Μπότσαρης
Αριθμός Πρωτοκόλλου Σύμβασης: Α.Π. …../……..

2)

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

3)

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών,
και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι τμηματικές πληρωμές θα συνδέονται
υποχρεωτικά με την εγκατάσταση των ΑΠΕ στην ‘Κοινότητα’ του Δ.Π.Θ. στο Υποέργο 1, και
συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των παρακάτω εργασιών θα γίνεται και τμηματικά η καταβολή των
αντίστοιχων ποσών του συμβούλου:

α/α
1
2

Κωδικός
CPV
31720000-9
09331100-9
44621200-1
45251141-1

Περιγραφή

Ποσό
Καταβολής

Υβριδικός σταθμός λέβητα βιομάζας/ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή
θερμικής/ψυκτικής ενέργειας

20%

Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για παραγωγή θερμικής/ψυκτικής
ενέργειας

20%
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45331220-4
3
Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα
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2016-01-05
09331200-0
Αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
4
5

09331100-9
31121330-3

6

31681500-8

10%
20%

Αυτόνομος αιολικός σταθμός φόρτισης

20%

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής
ενέργειας

10%

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την εξόφληση του τιμήματος της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
εξοφλητικής απόδειξης.
Όλες οι ανωτέρω πληρωμές θα γίνονται υπό την αίρεση της απαρέγκλιτης τήρησης των όρων και
περιορισμών του άρθρου 6 της παρούσας.
Επιπλέον για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την
έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988
ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ …………….………………… εγγυητική
επιστολή ύψους ……………………………. Ευρώ, η οποία καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς
Φ.Π.Α των συμβατικών ειδών, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από
………………………………………….……………………… και το κείμενο της οποίας έχει γίνει απολύτως δεκτό από τον
Αναθέτοντα.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στον Ανάδοχο ή μέχρις
ότου ο Ανάδοχος λάβει έγγραφη δήλωση από τον Αναθέτοντα, ότι η Τράπεζά του θεωρείται απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση και ύστερα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 6 και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν
απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος του Αναθέτοντα για την
ικανοποίηση αξίωσής του, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναζήτηση περαιτέρω αξιώσεων του Αναθέτοντος για ζημίες που υπέστη
λόγω της υπαίτιας εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου δεν
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ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Σύμβαση προς
τρίτους, μόνο κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας του Αναθέτοντος και της Διαχειριστικής Αρχής.
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει, κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας του Αναθέτοντος,
οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του, που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον Αναθέτοντα για την ορθή
εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφο
αίτημα στον Αναθέτοντα όπου αναφέρει τα τμήματα του Έργου που προτίθεται να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των υπεργολάβων.
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Αναθέτων δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτόν την παρούσα σύμβαση σε κάθε περίπτωση
πλημμελούς ή αντίθετης στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Ο Αναθέτων θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση
καταγγελίας της Σύμβασης και θα παράσχει προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στον Ανάδοχο
προκειμένου να αποκατασταθούν τα ελαττώματα που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση. Εάν ο
Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα αυτά ή δεν παράσχει γραπτές διευκρινίσεις σχετικά με τα
αναφερόμενα ως ελαττώματα ή πλημμέλειες, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο Αναθέτων δικαιούται να
καταγγείλει τη Σύμβαση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του να απαιτήσει από τον Ανάδοχο τα
προβλεπόμενα από την Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας
βίας, δηλαδή συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου των συμβαλλομένων, παρά την εκ μέρους τους
επίδειξη της προσήκουσας προσοχής και επιμέλειας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και
αποτραπούν από τους συμβαλλόμενους. Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά συνιστούν θεομηνίες,
καταστροφές και δυσλειτουργίες ως προς την εκτέλεση του Έργου που προκαλούνται από πλημμύρες,
σεισμούς, πυρκαγιές, απεργίες συνδικαλιστικών οργανώσεων (των συμβαλλομένων μερών και άλλων
οργανώσεων), επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη και κάθε άλλο γεγονός που δεν μπορούσε
εύλογα να προβλεφθεί και δημιουργεί προβλήματα στην προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση του
Έργου.
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Με την επέλευση του γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
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αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να γεννάται δικαίωμα καταγγελίας εκ
μέρους εκάστου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο της παρούσας Σύμβασης. Κατά τη

διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε
πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του. Σε περίπτωση που η διάρκεια
του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά την εκτέλεση της σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για κάποιο από τα
συμβαλλόμενα μέρη, είναι δυνατή η εκ μέρους οιουδήποτε αυτών προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια
προς λύση της σύμβασης εξ’ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.
ΑΡΘΡΟ 11. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Λύση της παρούσης Σύμβασης επιφέρουν οι παρακάτω λόγοι:
α.

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Σύμβασης.

β.

Η αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

γ.

Η καταγγελία της παρούσης Σύμβασης, για παραβίαση των όρων της, από τα συμβαλλόμενα
μέρη.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού
συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η
παραβίαση τους από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα.
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης
σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του
συνόλου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Οι δαπάνες από τη Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τη Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση,
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είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Ξάνθης. Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95)
Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22-3-94), του
Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07 ΦΕΚ 150 /Α/10-07-07), της Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996)

που

κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36
του Νόμου 3848/2010, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε
συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης 1/2014 και της προσφοράς του. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη
οι διατάξεις του Ν. 4270/2014.
Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) – Πρόγραμμα «Διαύγεια».
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα Μέρη ως ακολούθως:

Για τον Αναθέτοντα

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών

………………….………
………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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της με Αριθμό ………………………………....…...Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών

CPV

Περιγραφή υπηρεσίας
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Παράρτημα V - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή:
ΕίδοςΔιαγωνισμού:
Τύπος Προμήθειας:
ΤίτλοςΔιαγωνισμού:

ΚωδικοίCPV των προς παροχή υπηρεσιών:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(PROGRAM OPERATOR)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.)
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός
Παροχής Υπηρεσιών
Παροχή υπηρεσιών
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας”
71314300-5, 72224000-1
121.951,22 €
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 28.048,78 €)
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%

Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμβατική αξία παρεχόμενων υπηρεσιών
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα
γίνει η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων από την διακήρυξη για την «Παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης“Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας”» στο πλαίσιο του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας».
Συμβατική χρηματική αξία της υπηρεσίας είναι ο προϋπολογισμός της προσφοράς του Αναδόχου.
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Άρθρο 2. Τεχνικές προδιαγραφές
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2016-01-05

Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με την Διακήρυξη όπως επίσης και με τους όρους της παρούσας Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Άρθρο 3. Ασυμφωνία στοιχείων έργου
Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος
I.

Η σύμβαση

II. Η Διακήρυξη του ως άνω αναφερόμενου Διαγωνισμού.
III. H ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
IV. Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).
Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των παραπάνω
στοιχείων, επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα
στοιχεία.
Άρθρο 4. Διατάξεις
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι παρακάτω
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός με όλες τις αντικαταστάσεις,
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
1) Της παρούσας διακήρυξης
2) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής
(ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και ισχύει.
3) Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ
Α 150/10.07.2007) όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266/04.12.1996) «Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
4) Του ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
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5) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
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(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

6) Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων
Προμηθειών»
7) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.
3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
9) Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
10) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
11) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
12) Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιαβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης»
13) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
14) Της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ)
15) Του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) και ιδιαίτερα το
άρθρο 209
16) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (ΦΕΚ 19Α)
17) Του 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την με Α.Π. Π1/1493/04-09-2012, εγκύκλιο της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ με
θέμα «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
18) Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς
το Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α),
στα σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.
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19) Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4)

16PROC003605567 2016-01-05

που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-112005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

20) Την με αρ. 20977/23.08.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β’)
21) Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
22) Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
23) Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.
24) Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
25) Το άρθρο 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”
26) Το άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη»
27) Την με αριθμό Α.Π. 352/11.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιών
Επενδύσεων
28) Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
Άρθρο 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 6. Διάρκεια σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
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Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από το χρόνο
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υπογραφής της σύμβασης εώς την

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και όλων των υποέργων με χρονικό ορίζοντα τον
Απρίλιο 2017.
Ο χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία κατάθεσής των σχετικών
τιμολογίων σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών,

και εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι τμηματικές πληρωμές θα συνδέονται
υποχρεωτικά με την εγκατάσταση των ΑΠΕ στην ‘Κοινότητα’ του Δ.Π.Θ. στο Υποέργο 1, και
συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των παρακάτω εργασιών θα γίνεται και τμηματικά η καταβολή των
αντίστοιχων ποσών του συμβούλου:

α/α

Κωδικός
CPV

Περιγραφή

Ποσό
Καταβολής

Υβριδικός σταθμός λέβητα βιομάζας/ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή
θερμικής/ψυκτικής ενέργειας

20%

2

31720000-9
09331100-9
44621200-1
45251141-1

Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για παραγωγή θερμικής/ψυκτικής
ενέργειας

20%

3

45331220-4

10%

4

09331200-0
09331100-9
31121330-3

Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα
Αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Αυτόνομος αιολικός σταθμός φόρτισης

20%

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής
ενέργειας

10%

1

5
6

31681500-8

20%

Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες βαρύνουν τον
προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος.

Άρθρο 8. Χρηματοδότηση έργου
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ), Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03),
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες»
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Άρθρο 9. Αναθεώρηση τιμών
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Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
Άρθρο 10. Φόροι τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.
Άρθρο 11. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών
Όλες οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακύρηξης από
ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπευθύνου.

Άρθρο 12. Υπεργολαβίες
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το
σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και της Διαχειριστικής Αρχής.
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