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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΦΥΤΑΡΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ,
ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΥΡΦΗ), ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΛΙ),
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ κλπ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

52.367,20 € (με ΦΠΑ)
45.717,70 χωρίς ΦΠΑ

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Όροι & Τεχνικές Προδιαγραφές
για την
Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού
χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ
Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 116 & 117 του Ν.4412/2016) με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την «Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων,
δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων
κτλ» με ενδεικτικό προϋπολογισμό πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά
(52.367,20 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13 % και 24%) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους 2018 σε βάρος των 15.6692.01 (προμήθεια
σπόρων), 15.6692.03 (προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα), 15.6693.01 (προμήθεια φυτοφαρμάκων), 15.6693.02
(προμήθεια λιπασμάτων) και 15.6693.03 (προμήθεια κηπευτικού χώματος) της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τους Κ.Α. 35.6692.01 (προμήθεια σπόρων και φυταρίων),
35.6692.02 (προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις – αναδασώσεις), 35.6693.01 (προμήθεια
φυτοφαρμάκων), 35.6693.02 (προμήθεια λιπασμάτων) και 35.6693.03 (προμήθεια οργανικού υλικού
εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος {τύρφη}) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
CPV:
Σπόροι
Φυτά
Δένδρα
Θάμνοι
Ζιζανιοκτόνα
Διάφορα λιπάσματα
Χώμα
Τύρφη
Κύλινδροι χλοοτάπητα

(03111000-2)
(03451000-6)
(03452000-3)
(03451300-9)
(24453000-4)
(24440000-0)
(14212400-4)
(09112200-9)
(16150000-1)

Στοιχεία Επικοινωνίας:(Αρμόδιο Τμήμα διενέργειας διαγωνισμού - Τμήμα Προμηθειών)
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας
Διεύθυνση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Τ.Κ. 66133 Δράμα.
Τηλ.: 2521350630
Fax: 2521350748
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr (Μελιάδης Μιλτιάδης)
NUTS 1: EL5
NUTS 2: EL51
NUTS 3: EL514

(Γεωγραφική Ομάδα: Βόρεια Ελλάδα)
(Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη - 2014: EL 11)
(Νομός: Δράμας).

Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προϋπολογισμός : 52.367,20 €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ισχύουσες διατάξεις
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
i)
Η παρούσα διακήρυξη
ii)
Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι
τροποποιήσεις αυτού.
iii)
Οι διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
iv)
Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις».
v)
Οι διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου
Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014)
vi)
Το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992
(ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
vii)
Οι διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
viii)
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» {ιδίως των άρθρων 116 &
117}, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το (1) άρθρο 39 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α/2017) καθώς
και με το (2) άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017).
ix)
Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων……»
x)
Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
xi)
Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ
15.6692.01, 15.6692.03 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 (Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού) και Κ.Α. 35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03
(Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου)
xii)
Τα υπ’ αριθμ. 5203/20-02-2018 και 6000/28-02-2018 υπηρεσιακά σημειώματα των διευθύνσεων
καθώς και οι μελέτες τους.
xiii)
Η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
xiv)
Η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
xv)
Οι 80/2018, 84/2018 & 107/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
δημοπράτησης της προμήθειας.
xvi)
Η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση όρων της διακήρυξης.
xvii) Οι 535/2018, 536/2018, 537/2018, 538/2018, 539/2018, 540/2018, 541/2018, 542/2018, 543/2018
& 544/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
xviii) Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ002768316 καθώς και η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ
18PROC002853252 που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Σελίδα 3

Άρθρο 1ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 2ο
Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της
αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016)
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν (μετά από πρωτοκόλληση αίτησης συμμετοχής) στην αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Δράμας μέσα σε (σφραγισμένο)
κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς:
i.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς τον ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ για την «Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα,
ii.
φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι),
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»
iii.
Ο αριθμός της δημοσίευσης της προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης)
iv.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού
v.
Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
επωνυμία, διεύθυνση, πόλη
τηλέφωνο, fax, e-mail
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
για την
«Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων,
οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι),
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9049 / 2018
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού
05 / 04 / 2018
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

3. Στην διαδικασία οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει:
- τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης
διακήρυξης.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της
παρ. 2.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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4. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά
κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών κατά την καταληκτική
ημερομηνία του διαγωνισμού, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι:

όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο,

όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του,

όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα
παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους.

Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, όταν συμπεριλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά συμμετοχής παραστατικό εκπροσώπησης.
5. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και
ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το
αργότερο μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Σε
αυτές τις προσφορές πρωτοκολλείται η επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής (αναγράφεται στον
φάκελο η ημέρα υποβολής τους), δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του
διαγωνισμού.
Άρθρο 3ο
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρα 73, 74 και 75)
1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με
δεσμευτική ισχύ (αριθμός 158/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ {3698/Β/16-11-2016 ΦΕΚ}) σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του ιδίου νόμου:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν &
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε
αρχείου .doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να
το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο παρόν ΤΕΥΔ είναι οι εξής:
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
73.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές’.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στην παρούσα κατάσταση Α μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
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ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73.
Β) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Β του
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω
περιπτώσεις 1 και 2.
Γ) Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την ΚΥΑ του άρθρου 74 του Ν.4412/16 η ποινή
του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Δ) να πληρείται το κριτήριο επιλογής, όπως αποτυπώνεται στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ
(καταλληλόλητα) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75, βάσει της οποίας ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α
(για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω
πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο
δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής 1, 2 και 3, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
3. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:








Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ,
ΙV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.
Το μέρος ΙΙ. Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το μέρος ΙΙ. Β
συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς υπό τη μορφή νομικών προσώπων (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ,
ΑΕ, ΙΚΕ κλπ).
Τα μέρη ΙΙΙ. Α, Β, Γ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
Τα μέρη ΙV. Α συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
Το μέρος V δεν απαιτείται.
Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την
υπογραφή, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Η τελευταία
παράγραφος του μέρους VI («Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου
……») συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο/οι υπογράφων/ντες το ΤΕΥΔ δίνει/ουν τη
συγκατάθεσή του/τους στον Δήμο για να αποκτήσει πρόσβαση στο δικαιολογητικό του μέρους
ΙΙΙ.Α (δηλαδή το απόσπασμα ποινικού μητρώου).

Α) Όπου υπάρχει διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής που εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα
έγγραφα, δεν συμπληρώνεται, μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 81.
Β) Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
Γ) Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥΔ, στο
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε παρ. 4
της παρούσας {Κ.Ο. Νο 15}).
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Δ) Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017
(Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016) «1. ….είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).».
4. Ενώσεις οικονομικών φορέων (άρθρα 19 και 96)
Α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης.
Β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του μέρους ΙΙ. Α. και
συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
Γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Κυρώσεις
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(άρθρο 73 παρ. 4 εδάφ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή γενικότερα κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι
οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα
σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
προθεσμίας.

Άρθρο 4ο
Φάκελος με Δικαιολογητικά συμμετοχής-διευκρινίσεις
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα υποβληθούν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, είναι σύμφωνα με
το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, και πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω,
κατατίθενται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και περιέχει:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής.
1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» του Ν.4412/2016 «Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα …… δικαιολογητικά των ….
β΄ (ΤΕΥΔ), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ……..»
2. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην διαδικασία αποσφράγισης προσφορών θα πρέπει να
προσκομιστεί εξουσιοδότηση και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας εκτός φακέλου.
Άρθρο 5ο
Φάκελος Οικονομική Προσφορά
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, που περιέχεται μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντα (την
προσφερόμενη τιμή) σε ευρώ (αριθμητικά και ολογράφως), και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του
Ν.4412/2016 στις διαδικασίες προμηθειών, ισχύει επιπλέον ότι η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται
ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα, για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. Για κάθε τμήμα θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλα
τα είδη. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ένας τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για όλο το τμήμα. Η κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα στον προσφέροντα που θα δώσει τη ποιό
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο,
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους του φορείς που
την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.
Άρθρο 6ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του Ν.4412/2016 ισχύουν:
1.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν, εμπρόθεσμα προσφορά
επί αποδείξει (αίτηση συμμετοχής που θα πρωτοκολληθεί) εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα
έγραφα της σύμβασης.

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα της
παρούσης μέσα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 5
Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη) στην αρμόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή
ώρα πριν από την ώρα λήξης (9:30 π.μ. {έναρξη υποβολής προσφορών} μέχρι και 10:00 π.μ. {λήξη
υποβολής προσφορών}). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας
επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
5. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
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6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον συμμετέχοντα ή σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
8. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
Άρθρο 7ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8ο
Τρόπος αποσφράγισης προσφορών
1. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης). Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 «εχεμύθειας» του Ν.4412/2016.
2. Τα στάδια του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
συνοπτική διαδικασία, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής, όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ιδία και
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί η σχετική
πρόσκληση.
β) Οι κατά του ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί η σχετική ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω,
ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παρ. 2 του
άρθρου 100 του Ν.4412/2016 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης
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χωρεί ένσταση, κατά το άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.
4. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
ανά τμήμα, α αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 «Η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.»

Άρθρο 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από
φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 έχουν ιδίως τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, (αντιστοίχηση τεχνικών προδιαγραφών με
προσφερόμενα υλικά)
δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση
της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως
επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της
έκπτωσης του αναδόχου και
ζ) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης.
Άρθρο 10ο
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Σύμφωνα άρθρο 102 του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της
παρούσης διακήρυξης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς
τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή την παρούσα διακήρυξη. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα προηγούμενα, δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με
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τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων
ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη
διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 11ο
Ενστάσεις- Παράβολο
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για τις ενστάσεις ισχύουν:
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 12ο
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

• Προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
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της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
(Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ)

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986:
 στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι οι προσφορές ισχύουν επί ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας του διαγωνισμού.
 Ένορκη βεβαίωση:
 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς:
 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής»
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
 ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
 Άδειες: Οι ζητούμενες άδειες, επί ποινή αποκλεισμού, των κατωτέρω ειδών: (Μέρος IV. B του
ΤΕΥΔ)
 Για το πακέτο Β1 (προμήθεια φυτοπροστατευτικό υλικού) την απαραίτητη Άδεια
Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον Ν. 4036/2012
(ΦΕΚ Α΄8/2012) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/2013),
των Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32/2014) και τον Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/2015)
καθώς και το ΠΔ 159/2013 (ΦΕΚ Α΄251/2013), αποκλειόμενης της δυνατότητας
χρήσης τρίτου προσώπου ώστε να πληρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει της
Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
 Για το πακέτο Β2 (προμήθεια λιπασμάτων) την απαραίτητη Άδεια Εμπορίας
Λιπασμάτων τύπου Α’ ή Β’ που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(πρώην Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) της έδρας της επιχείρησής του σύμφωνα με την ΥΑ
9748/100747/1-12-2012 (ΦΕΚ Β΄2692/2012), αποκλειόμενης της δυνατότητας
χρήσης τρίτου προσώπου ώστε να πληρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει της
Εμπορία Λιπασμάτων.
 Για το πακέτο Α1 (προμήθεια σπόρων γκαζόν, φυταρίων, θάμνων, δένδρων ) όλες
τις απαραίτητες άδειες εμπορίας ή / και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού του
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) της έδρας της
επιχείρησής του σύμφωνα με την ΚΥΑ 1153/16620/4-2-2014 (ΦΕΚ Β΄ 616/2014).
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (Μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ)
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά.
(Μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ)
• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Μέρος ΙΙΙ. Β του ΤΕΥΔ).
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. (Μέρος IV. Α του ΤΕΥΔ)
Όσον αφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά, αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος (παρ. 2 άρθρο 80 του Ν.4412/2016).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τους
λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, την καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των
προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 75 του ιδίου νόμου, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα
αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ιδίου νόμου.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι
ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην
Επιτροπή αξιολόγησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα
άρθρα 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4
ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Για την υποβολή εγγράφων ισχύουν τα εξής:
Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
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Άρθρο 13ο
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)
δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 14ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και
την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από το Δήμο Δράμας, καθώς και τις τυχούσες
τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των ειδών προμήθειας
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δήμου από το Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης
θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται
από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται:
 Ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών,
των σχετικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας.
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από
ιούς και ασθένειες.
 Όλα τα σκευάσματα (εκτός τύρφη και μίλι) θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας.
 Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές.
 Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 15o
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης - Ρήτρες
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της
προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού
ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτημέλη 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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Την ημερομηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Να απευθύνεται στον Δήμο Δράμας.
Τον αριθμό της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυμία τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως.
Ότι ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Δράμας.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη ισχύος της σύμβασης.
Τον τίτλο και τον αριθμό της σύμβασης

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση
λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι
εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. Ειδικά το
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
η) τον τίτλο της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο
Απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν, κατά τον έλεγχο των …..
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή
ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ………., και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.…..».
2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου…. και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.»
3. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, «Αν από τα ….. δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75 απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και …. η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.»
4. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
5. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής της
παρούσας,
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται,
7. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102,
8. Απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102,
9. Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση,
10. Απορρίπτονται αντιπροσφορές,
11. Απορρίπτονται προσφορές που δεν υποβάλλονται για το ΣΥΝΟΛΟ των ζητούμενων ειδών μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Άρθρο 17ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, ……..»
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.»
3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, «Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.»
Άρθρο 18ο
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους κατά τον χρόνο του διαγωνισμού καθώς και
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικής) Ο ΦΠΑ των προμηθευομένων
ειδών και των υπηρεσιών βαρύνει τον δήμο.
Άρθρο 19ο
Παράδοση του ειδών
1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου και η
παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και
η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
2. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι απαραίτητες, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα
αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται
τμηματικά.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206 & 207 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 20ο
Παραλαβή προμήθειας
Η παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από εξέταση.
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρο 208 και 209 του Ν.4412/2016.
Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη δεν είναι σύμφωνα με
τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δεν θα
παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής μετά και από γνώμη της επιτροπής
αξιολόγησης, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής
σύμβασης και είναι μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης των προς προμήθεια ειδών.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση των ειδών
με άλλον που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανάδοχου
θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν το άρθρο 213 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 21ο
Χρόνος Παράδοσης
Ως χρόνος τελικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η 30-11-2018 (άρθρο 206 του
Ν.4412/2016).
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Άρθρο 22ο
Πληρωμές
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στην υπηρεσία των
ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η καταβολή θα γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 23ο
Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών - Παραλαβή τευχών διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από το Γραφείο 210
(Τμήμα Προμηθειών) το οποίο διενεργεί τον διαγωνισμό (κ. Μελιάδη Μιλτιάδη τηλ 2521-350630 fax
2521-350748) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την
υποβολή σχετικής αίτησης (η αίτηση θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας και θα
αποσταλεί μe Ε-mail {mmeli@dimosdramas.gr ή evoul@dimosdramas.gr} ή θα κατατεθεί στο
Πρωτόκολλο του Δήμου) εντός προθεσμίας μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της. Επίσης,
πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στο ανωτέρω τηλέφωνο και fax.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους
αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Τμήμα Προμηθειών (κ. Μελιάδη Μιλτιάδη τηλ. 2521350630
fax 2521350748) και θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
(Ε.Δ.Δ.) στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας, οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, αίθουσα Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (2ος όροφος) - σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με την περίληψη διακήρυξης.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου - με ευθύνη
του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα.
Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού) ανέρχεται σε
δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), η αίτηση προσκόμισης διακήρυξης, η αίτηση συμμετοχής και το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
Δράμας στη διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. (κεντρική σελίδα – διακηρύξεις) Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας είναι σκόπιμο να ενημερώσει (με e-mail) την
Αναθέτουσα Αρχή ώστε να μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε –εάν και εφόσον- απαιτηθεί,
διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η συμπληρωματική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ.
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Άρθρο 24ο
Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106)
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
Επίσης, η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην εφαρμογή των
παρ.3-5 του άρθρου 106.
Δράμα, 23 Μαρτίου 2018

Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης: Ονομασία Τράπεζας_________________________
Κατάστημα________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης________________________
Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66133 Δράμα
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
__________ 1 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, ΑΦΜ
________________ (διεύθυνση) ___________________ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ______________________, ΑΦΜ
____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________
β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________
γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των __________3 της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό /
ημερομηνία)___________διακήρυξης «Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων,
οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ» της/του
(αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 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 εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να
υπερβαίνει το 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
2
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
3
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
4
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
1

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
2.
3.
4.
5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού
χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»
Προϋπολογισμός: 52.367,20 € (με ΦΠΑ) -- 45.717,70 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Κ.Α. 15.6692.01, 15.6692.03, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Κ.Α. 35.6692.01, 35.6692.02, 35.6693.01, 35.6693.02, 35.6693.03

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ: 1/2018 & 1/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των
οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) και
του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς.
1. Η πίστωση για την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού θα επιβαρύνει
τους κωδικούς :






Κ.Α. 15.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Δράμας
με συνολικό ποσό 12.000,00 €
Κ.Α. 15.6692.03 με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2018 του
Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 4.000,00 €
Κ.Α. 15.6693.01 με τίτλο «Προμήθεια φυτοφαρμάκων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 1.000,00 €
Κ.Α. 15.6693.02 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 7.000,00 €
Κ.Α. 15.6693.03 με τίτλο «Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι)» του προϋπολογισμού 2018
του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 3.000,00 €

2. Η πίστωση για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου θα επιβαρύνει τους κωδικούς:






Κ.Α. 35.6692.01 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων και φυταρίων» του προϋπολογισμού 2018 του
Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 5.000,00 €
Κ.Α. 35.6692.02 με τίτλο «Προμήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - αναδασώσεις»
του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 7.500,00 €
Κ.Α. 35.6693.01 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού (φυτοφάρμακα)» του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 3.000,00 €
Κ.Α. 35.6693.02 με τίτλο «Προμήθεια λιπασμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου
Δράμας με συνολικό ποσό 5.000,00 €
Κ.Α. 35.6693.03 με τίτλο «Προμήθεια οργανικού υλικού (τύρφη)» του προϋπολογισμού 2018
του Δήμου Δράμας με συνολικό ποσό 5.000,00 €

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Άρθρο 3ο
Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. η διακήρυξη
β. η τεχνική έκθεση
γ. οι τεχνικές προδιαγραφές
δ. η συγγραφή υποχρεώσεων
ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση Προσφορών
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από
φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») είναι σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6ο
Τρόπος – Τόπος Παραλαβής
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και
μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των
ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος & Πρασίνου και
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού από την αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του
Ν. 4412/2016).
Άρθρο 7ο
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος τελικής παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται η 30-11-2018 (άρθρο 206 του
Ν.4412/2016).

Άρθρο 8ο
Πλημμελής Προμήθεια
Εάν η παραλαβή των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε
ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση ενός είδος
με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση του ανάδοχου θα
εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Άρθρο 9ο
Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση
των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα
δημοσίευσης της προκήρυξης (αρχικής και επαναληπτικής).

Άρθρο 10ο
Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 με την αριθμ. 676/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του
προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής (άρθρο 200 του Ν.4412/2016).
Δράμα, 23 Μαρτίου 2018
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
_______________________

Ο συντάξας

Η συντάξασα

Ιωάννης Λαζαρίδης

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Προϋπολογισμός: 25.417,46 € (µε Φ.Π.Α.)
Αρ. Μελέτης 1/2018
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Προϋπολογισμός: 26.949,74 € (µε Φ.Π.Α.)
Αρ. Μελέτης 1/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κάθε χρόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω διευθύνσεων είναι απαραίτητο:
 Να γίνει φύτευση εποχιακών ανθόφυτων σε παρτέρια της πλατείας Ελευθερίας, της οδού Εθνικής
Αμύνης και σε οδούς του εμπορικού κέντρου της πόλης,
 Να γίνει φύτευση καλλωπιστικών θάμνων και δένδρων σε αντικατάσταση ξερών ή σε νέες θέσεις
εντός των χώρων πρασίνου του Δήμου,
 Να γίνει λίπανση του χλοοτάπητα και όλων των φυτών στο Δημοτικό Κήπο, περιοχή ανάπλασης
χειμάρρου Καλλιφύτου και σε άλλες θέσεις για τη σωστή ανάπτυξή τους,
 Να γίνει καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με τη χρήση των κατάλληλων
ζιζανιοκτόνων,
 Να γίνει εμπλουτισμός του εδάφους των παρτεριών και νησίδων που φυτεύονται με εποχιακά
ανθόφυτα με την πρόσμιξη και ενσωμάτωση τύρφης.






Να γίνει επανασπορά (συμπληρωματική ή ολική ) σε γήπεδα ποδοσφαίρου
Να γίνει τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα σε γήπεδα ποδοσφαίρου
Να γίνει καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με τη χρήση των κατάλληλων
φυτοφαρμάκων - ζιζανιοκτόνων
Να γίνει λίπανση του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου του δήμου μας για τη σωστή ανάπτυξή
τους
Να συμπληρωθεί με κηπευτικό χώμα όπου υπάρχει ανάγκη (συνήθως στις εστίες) των γηπέδων
ποδοσφαίρου

Με την παρούσα ενιαία μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, έτυμου
χλοοτάπητα, καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, τύρφης, κηπευτικού χώματος (μίλι),
φυτοπροστατευτικού υλικού και λιπασμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε σπορά, φυτεύσεις και
φροντίδα υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία του Δήμου Δράμας καθώς και σε αθλητικούς
χώρους.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας βάσει του προϋπολογισμού της ανέρχεται στο ποσό των:
1. 22.102,00 € (25.417,46 € µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικ. έτους
2018 με κωδικούς Κ.Α. 35.6692.01, Κ.Α. 35.6692.02, Κ.Α. 35.6693.01, Κ.Α. 35.6693.02 και Κ.Α.
35.6693.03 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
2. 23.615,70 € (26.949,74 € µε Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικ. έτους
2018 με κωδικούς Κ.Α. 15.6692.01, 15.6692.03, 15.6693.01, 15.6693.02, 15.6693.03 της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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CPV: 03111000-2 (Σπόροι)
03451000-6 (Φυτά)
03452000-3 (Δένδρα)
03451300-9 (Θάμνοι)
24453000-4 (Ζιζανιοκτόνα)
24440000-0 (Διάφορα λιπάσματα)
09112200-9 (Τύρφη)
14212400-4 (Χώμα)
16150000-1 (Κύλινδροι χλοοτάπητα)
Δράμα, 23 Μαρτίου 2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Ο συντάξας

Ιωάννης Λαζαρίδης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
__________________________
Η συντάξασα

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ: 1/2018 & 1/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ






Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα
από ιούς και ασθένειες.
Όλα τα σκευάσματα (εκτός τύρφη και μίλι) θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια
κυκλοφορίας.
Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές.
Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ενώ οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται παρακάτω.

Τμήμα Α
1. Προμήθεια Σπόρων & Φυταρίων
Α1.1 Σπόροι Χλοοτάπητα
 Σπόροι Χλοοτάπητα
 Πολυειδικό μείγμα σπόρων, πιστοποιημένο, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών, με έντονο
πράσινο χρωματισμό και κατά τη χειμερινή περίοδο.
 Θα αποτελείται από :
 Festuca sp. 60-75%, κατάλληλο είδος για σκιερά, αμμώδη, άγονα εδάφη.
Είναι το είδος το οποίο λόγω εκατοστιαίας αναλογίας δίνει τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του μείγματος,
 Poa pratensis 10-20%, είδος κατάλληλο για ψυχρές περιοχές και εδάφη
αλκαλικά κακής στραγγίσεως, γόνιμα και λεπτής υφής, με άφθονο
φωτισμό,
 Lolium perenne 10-20%, έχει ταχύτητα στο φύτρωμα και την
εγκατάσταση και αντέχει στο πάτημα.
 Οι περιεχόμενες ποικιλίες των ειδών πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
(υφή, πυκνότητα, χρώμα, κλπ.).
 Το προτεινόμενο μείγμα σπόρων θα πρέπει να είναι κατάλληλο για γήπεδα
μεγάλης καταπόνησης και να εξασφαλίζει ιδιαίτερη αντοχή στα εδαφοκλιματικά
δεδομένα της περιοχής μας.
Α1.2 Ετήσια Ανθοφόρα Φυτά & Πολυετή Αρωματικά
 Ετήσια Ανθοφόρα Φυτά
 να είναι υγιή κι εύρωστα (απαλλαγμένα από ασθένειες ή προσβολές),
 να είναι καλά γλαστρωμένα με καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέσα στην
γλάστρα και όχι με μπάλα χώματος,
 να έχουν έως 2 άνθη και κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση,
 η ποιότητά τους να είναι άριστη, χωρίς τραυματισμούς,
 να είναι τοποθετημένα σε πλαστικά γλαστράκια των 9 x 9 ή 10 x 10,
 θα πρέπει να έχουν την ανάλογη συσκευασία για τη μεταφορά τους.
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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 Πολυετή Αρωματικά
 να είναι υγιή κι εύρωστα (απαλλαγμένα από ασθένειες ή προσβολές),
 να είναι καλά γλαστρωμένα με καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέσα στην
γλάστρα και όχι με μπάλα χώματος,
 να έχουν κατάλληλο μέγεθος για μεταφύτευση,
 η ποιότητά τους να είναι άριστη, χωρίς τραυματισμούς,
 να είναι τοποθετημένα σε πλαστικές γλάστρες των 2 λίτρων,
 θα πρέπει να έχουν την ανάλογη συσκευασία για τη μεταφορά τους.
Α1.3 Θάμνοι







να είναι υγιείς κι εύρωστοι (απαλλαγμένοι από ασθένειες ή προσβολές),
να έχουν ύψος 0.80 m – 1.00 m,
η ποιότητά τους να είναι άριστη, χωρίς τραυματισμούς,
να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικές γλάστρες των 5 λίτρων τουλάχιστον,
πριν από έξι μήνες,
θα πρέπει να έχουν ανάλογη συσκευασία για τη μεταφορά τους.

Α1.4 Δένδρα





να είναι υγιή κι εύρωστα (απαλλαγμένα από ασθένειες ή προσβολές),
η ποιότητά τους να είναι άριστη, χωρίς τραυματισμούς,
να έχουν ύψος κορμού τουλάχιστον 2.00 m,
να έχουν περίμετρο κορμού (στο ένα μέτρο ύψος από το λαιμό) αναλόγως με το είδος
14-16 ή 16-18 εκατοστά, η οποία θα μειώνεται προοδευτικά μέχρι τη κορυφή,
 να έχουν τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικές γλάστρες τουλάχιστον πριν από έξι μήνες,
 θα πρέπει να έχουν ανάλογη συσκευασία για τη μεταφορά τους.
2. Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) & Κηπευτικού Χώματος (Μίλι)
Α2.1. Ξανθή Τύρφη Εμπλουτισμένη
Με τα απαραίτητα στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις (περίπου N 400 mg/lit, P2O5
260 mg/lit, K2O 300 mg/lit, MgO mg/lit και PH 5, 5 – 6, 5. Σε συσκευασία των 200 lt (ο τύπος της
οποίας θα δηλώνεται). Μεσαίας δομής, να είναι απαλλαγμένη από τέφρα, ορυκτό έδαφος, τεμάχια
ξύλων και λοιπά ξένα υλικά.
Χρήση: φυτεύσεις μικρόφυτων, μεταφυτεύσεις δένδρων και θάμνων.
Τα παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται στην συσκευασία.
Σε συσκευασία των 200 lt. (ο τύπος της οποίας θα δηλώνεται)
Α2.2. Κηπευτικό Χώμα (Μίλι)
Η προμήθεια αφορά μίλι κηπόχωμα ύλη ποταμού για κηπευτική χρήση. Φυσική πλυμένη άμμος από
ποτάμι, απαλλαγμένη από τυχόν υπολείματα και από οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη των
ριζών των φυτών. Βοηθά στον αερισμό του ριζικού συστήματος. Εξασφαλίζει την κατάλληλη
υγρασία και βελτιώνει τη δομή του εδαφικού μείγματος.

Τμήμα Β’
1. Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού (Φυτοφάρμακα)
Β1.1. Ζιζανιοκτόνο Διασυστηματικό με δραστική ουσία Glyphosate 36%

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μη εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό για την καταπολέμηση ετήσιων και
πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.



Να είναι σκεύασμα που δεν αφήνει υπολείμματα στο έδαφος και να έχει περίοδο
απορρόφησης μετά την εφαρμογή του έξι (6) ώρες μετά την εφαρμογή του
Το ήμισυ της ποσότητας της παραγγελίας θα είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και
το υπόλοιπο σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων

2. Προμήθεια Λιπασμάτων
Β2.1. Λίπασμα Σύνθεσης 12Ν-12Ρ-17Κ με ιχνοστοιχεία
 να είναι σύνθετο κοκκώδες λίπασμα, μακράς διάρκειας και βραδείας αποδέσμευσης,
 να περιέχει σε ιδανική σχέση τα κύρια θρεπτικά στοιχεία: άζωτο (Ν), φώσφορο ως (Ρ2Ο5)
και κάλιο ως (Κ2Ο),
 να είναι εμπλουτισμένο με τα στοιχεία: μαγνήσιο ως (MgO), θείο ως (SO3),σίδηρο(Fe),
ψευδάργυρο (Ζn), χαλκό (Cu) και βόριο (Β), σε ικανοποιητικά ποσοστά,
 να μην περιέχει χλώριο πάνω από το επίσημα αποδεκτό 2% ως χλωριούχο νάτριο (NaCl),
και συνεπώς να μπορεί να εφαρμοσθεί στη βασική λίπανση,
 να είναι ιδανικό για την λίπανση καλλωπιστικών δένδρων – θάμνων και χλοοτάπητα.
 Σε συσκευασία των 25 kg.
Β2.2. Λίπασμα Σύνθεσης 15Ν-15Ρ-15Κ
 Το λίπασμα θα έχει κοκκώδη μορφή
 Σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου
 Υψηλή διαλυτότητα και αφομοιωσιμότητα.
 Ο τύπος αυτός του λιπάσματος εξυπηρετεί τις ανάγκες για βασική λίπανση, κατάλληλο για φυτά
και χλοοτάπητα
 Σε συσκευασία των 25kg.
Τμήμα Γ’

1. Προπαρασκευασμένου (έτοιμου) χλοοτάπητα
 Προπαρασκευασμένου (έτοιμου) χλοοτάπητα
 Να είναι απαλλαγμένος από εντομολογικές ή μυκητολογικές προσβολές
 Να διαθέτει μεγάλη πυκνότητα
 Να υπάρχει παντελής έλλειψη ζιζανίων
 Να προέρχεται από πιστοποιημένο σπόρο ή μείγμα σπόρων κατάλληλο για τις
εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής
 Να διατίθεται με λωρίδα χώματος ικανού πάχους και μηχανικής αντοχής
 Η υγρασία χώματος της λωρίδας να είναι σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά
λιγότερη
 Το χώμα του υποστρώματος να έχει αμμώδη σύσταση για καλύτερη ριζοβολία
Όσον αφορά τον έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα θα είναι από μείγμα σπόρων (λεπτόφυλλες
ψυχρόφυλλες ποικιλίες) (Festuca Arudinacea, Poa Pratensis, Lolium Perene) μεγάλης αντοχής στο
πάτημα και την καταπόνηση. Να είναι σε συσκευασία ρολών διαστάσεων 0,50 x 2m. να έχει
τεράστια αντοχή στην έντονη και συχνή χρήση με πολύ γρήγορη αναβλάστηση και μεγάλη αντοχή
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ικανοποιητική αντοχή στη σκιά και πολύ καλύτερη συμπεριφορά το
καλοκαίρι από άλλα αντίστοιχα μίγματα λόγω της σωστής επιλογής της ποικιλίας λόλιουμ που
περιέχει.

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Προμήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου (έτοιμου) χλοοτάπητα σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, με τις δαπάνες συσκευασίας φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον χώρο
τοποθέτησης, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν,
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση του χλοοτάπητα σε άριστη κατάσταση
μέχρι και την τελική τους παραλαβή - τοποθέτηση από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την
μελέτη.
Στους σχετικούς όρους να επισημανθεί ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ότι θα
απορροφήσει ο Δήμος όσες πραγματικά απαιτηθούν και ότι είναι δυνατή η αυξομείωση ενός
είδους έναντι άλλου, του ιδίου τμήματος, στα πλαίσια του συνολικού οικονομικού
ανταλλάγματος.

Δράμα, 23 Μαρτίου 2018
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
_____________________________

Ο συντάξας

Η συντάξασα

Ιωάννης Λαζαρίδης

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τμήμα Α
Τμήμα Α1.

Προμήθεια Σπόρων, Φυταρίων & Δενδρυλλίων
--- Κ.Α. 35.6692.01 & 15.6692.01, Κ.Α. 35.6692.02

Ποσότητα
α/α

Είδος

Μονάδα

Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Πρασίνου

Ποσότητα
Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

Τιμή
Μονάδας
€

Δαπάνη
€

Α1.1 -- Σπόροι Χλοοτάπητα
1.

Μείγμα σπόρων
χλοοτάπητα

Κιλό

200

2.120

5,00

11.600,00

0,50
1,00
0,50
3,50
2,00
3,50
2,00
2,00

200,00
100,00
200,00
175,00
200,00
175,00
300,00
300,00

Α1.2 -- Ετήσια Ανθοφόρα Φυτά & Πολυετή Αρωματικά
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ
ΝΤΑΛΙΑ
ΠΕΤΟΥΝΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
ΛΕΒΑΝΤΑ
ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
ΡΙΓΑΝΗ ΕΡΠΟΥΣΑ

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

400
100
400
50
100
50
150
150

Α1.3 -- Καλλωπιστικοί Θάμνοι
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ΒΙΒΟΥΡΝΟ
ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ
ΡΥΓΧΟΣΠΕΡΜΟ
ΕΥΩΝΥΜΟ
ΝΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Τεμάχιο

70

5,00

350,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

20
50
40
50
70
50

5,00
5,00
5,50
5,50
5,00
4,00

100,00
250,00
220,00
275,00
350,00
200,00

Α1.4 -- Καλλωπιστικά Δένδρα
17.
18.

ΣΦΕΝΔΑΜΙ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
ΦΩΤΙΝΙΑ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ
ΜΕΛΙΑ

19.
20.
21.
22.
Καθαρή Αξία

Τεμάχιο

32

40,00

1.280,00

Τεμάχιο

46

35,00

1.610,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

37
18
15
22

40,00
45,00
45,00
35,00

1.480,00
810,00
675,00
770,00
21.620,00

ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

2.810,60
24.430,60
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Τμήμα Α2. Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) & Κηπευτικού Χώματος (Μίλι)
-- Κ.Α. 15.6693.03 & 35.6693.03

Ποσότητα
α/α

Είδος

Μονάδα

ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΙΛΙ
2. ΚΗΠΟΧΩΜΑ -ΥΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ
Καθαρή Αξία
1.

Συσκευασία
200 λίτρων

Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Πρασίνου

Ποσότητα
Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

268

Κυβικό
m3

160

Τιμή
Μονάδας
€

Δαπάνη €

15,00

4.020,00

15,00

2.400,00
6.420,00

ΦΠΑ 24%

1.540,80

Γενικό Σύνολο

7.960,80

ΦΠΑ
13%

ΤΜΗΜΑ Α

Τμήμα Α1 -- Προμήθεια Σπόρων, Φυταρίων και
Δενδρυλλίων
Τμήμα Α2 -- Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) και
Κηπευτικό Χώμα (Μίλι)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ
ΣΎΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (με ΦΠΑ)

ΦΠΑ
24%

ΦΠΑ
13% & 24%

21.620,00

21.620,00
6.420,00

6.420,00

21.620,00

6.420,00

28.040,00

2.810,60

1.540,80

4.351,40

24.430,60

7.960,80

32.391,40

Τμήμα Β

Τμήμα Β1. Προμήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού (ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ)
-- Κ.Α. 15.6693.01 & Κ.Α. 35.6693.01
Ποσότητα
α/α

Είδος

Ζιζανιοκτόνο
Διασυστηματικό
Καθαρή Αξία
1.

Ποσότητα

Μονάδα

Δ/νση
Περιβάλλοντος
& Πρασίνου

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

Λίτρο

408

136

Τιμή
Μονάδας
€

Δαπάνη €

6,50

ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

3.536,00
3.536,00
459,68
3.995,68
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Τμήμα Β2. Προμήθεια Λιπασμάτων
-- Κ.Α. 15.6693.02 & Κ.Α. 35.6693.02
Ποσότητα
α/α

Είδος

1.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
12Ν-12Ρ-17Κ με
ιχνοστοιχεία

ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
15Ν-15Ρ-15Κ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
2.

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
€

Δ/νση
Περιβάλλοντος &
Πρασίνου

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

245

200

18,00

8.010,00

162

16,00

2.592,00

Συσκευασία

25 κιλών
Συσκευασία

25 κιλών

Δαπάνη €

10.602,00

Φ.Π.Α. 13%

1.378,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Β2)

11.980,26

ΦΠΑ
13%

ΤΜΗΜΑ Β

Τμήμα Β1 -- Προμήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού
(ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ)

3.536,00

Τμήμα Β2 -- Προμήθεια Λιπασμάτων

10.602,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (χωρίς ΦΠΑ)

14.138,00

ΦΠΑ

1.837,94

ΣΎΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (με ΦΠΑ)

15.975,94

Τμήμα Γ

Τμήμα Γ. Προμήθεια και Εγκατάσταση Προπαρασκευασμένου (έτοιμου) χλοοτάπητα
-- Κ.Α. 15.6692.03
Ποσότητα
α/α

Είδος

Προμήθεια και
Εγκατάσταση
1.
Προπαρασκευασμένου
(έτοιμου) χλοοτάπητα
Καθαρή Αξία

Μονάδα

Τετραγωνικό
m2

Δ/νση
Περιβάλλοντος
& Πρασίνου

Ποσότητα
Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισμού

513

Τιμή
Μονάδας
€
6,90

ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Δαπάνη €

3.539,70
3.539,70
460,16
3.999,86

Σελίδα 34

Θεωρήθηκε
Δράμα, 23 Μαρτίου 2018

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισμού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Λαζαρίδης Λάζαρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

___________________________
Ο συντάξας

Ιωάννης Λαζαρίδης

Η συντάξασα

Ταχταλή Σοφία
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού
χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ» έτους 2018
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:
Τμήμα Α
Τμήμα Α1

Προμήθεια σπόρων, φυταρίων και δενδρυλλίων

α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης
(κιλό, τεμάχιο)

Τιμή Μονάδας
Ποσότητα

Καθαρή αξία
(ολογράφως)

Καθαρή Αξία
(αριθμητικώς)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)
(ποσότητα x τιμή μονάδας = σύνολο καθαρής
αξίας)

1.

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ

Τεμάχιο

400

2.

ΝΤΑΛΙΑ

Τεμάχιο

100

3.

ΠΕΤΟΥΝΙΑ

Τεμάχιο

400

4.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

Τεμάχιο

50

5.

ΛΕΒΑΝΤΑ

Τεμάχιο

100

6.

ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ

Τεμάχιο

50

7.

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

Τεμάχιο

150

8.

ΡΙΓΑΝΗ ΕΡΠΟΥΣΑ

Τεμάχιο

150

9.

ΒΙΒΟΥΡΝΟ
ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ

Τεμάχιο

70

10. ΡΥΓΧΟΣΠΕΡΜΟ

Τεμάχιο

20

11. ΕΥΩΝΥΜΟ

Τεμάχιο

50

12. ΝΑΝΤΙΝΑ

Τεμάχιο

40

13. ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Τεμάχιο

50

14. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ

Τεμάχιο

70

15. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Τεμάχιο

50

16. ΣΦΕΝΔΑΜΙ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ
17.
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Τεμάχιο

32

Τεμάχιο

46

18. ΦΩΤΙΝΙΑ ΔΕΝΔΡΟ

Τεμάχιο

37

19. ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ

Τεμάχιο

18

20. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

Τεμάχιο

15

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

(ποσότητα x τιμή
μονάδας = σύνολο
καθαρής αξίας)
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21. ΜΕΛΙΑ
ΜΕΙΓΜΑ ΣΠΟΡΩΝ
22.
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Τεμάχιο

22

Κιλό

2.320

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Α1)

Τμήμα Α2.

Προμήθεια Οργανικού Υλικού (Τύρφη) & Κηπευτικού Χώματος (Μίλι)

α/α

Μονάδα
Μέτρησης

Είδος

(συσκευασία,
κυβικό)

Τιμή Μονάδας
Ποσότητα

Καθαρή αξία
(ολογράφως)

Καθαρή Αξία
(αριθμητικώς)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)
(ποσότητα x τιμή μονάδας = σύνολο καθαρής
αξίας)

1.

ΞΑΝΘΗ ΤΥΡΦΗΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ

Συσκευασία
των 200
λίτρων

268

2.

ΜΙΛΙ
ΚΗΠΟΧΩΜΑ -- ΥΛΗ
ΠΟΤΑΜΟΥ

Κυβικό m3

160

(ποσότητα x τιμή
μονάδας = σύνολο
καθαρής αξίας)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Α2)

Τμήμα Α

ΣΥΝΟΛΟ € -- Ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ € -Αριθμητικώς

Τμήμα Α1 -- Προμήθεια Σπόρων, Φυταρίων
και Δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις αναδασώσεις
Τμήμα Α2 -- Προμήθεια Οργανικού Υλικού
(Τύρφη) και Κηπευτικό Χώμα (Μίλι)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (με ΦΠΑ)

Δράμα __ / __ / 2018
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού
χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ» έτους 2018
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:
Τμήμα Β
Τμήμα Β1.

Προμήθεια Φυτοπροστατευτικού Υλικού (Ζιζανιοκτόνο Διασυστηματικό)

α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Μονάδας
Ποσότητα

(λίτρο)

1.

Ζιζανιοκτόνο
Διασυστηματικό

Λίτρο

Καθαρή αξία
(ολογράφως)

Καθαρή Αξία
(αριθμητικώς)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

(ποσότητα x τιμή μονάδας = σύνολο καθαρής
αξίας)

(ποσότητα x τιμή
μονάδας = σύνολο
καθαρής αξίας)

Καθαρή αξία
(ολογράφως)

Καθαρή Αξία
(αριθμητικώς)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

(ποσότητα x τιμή μονάδος = σύνολο καθαρής
αξίας)

(ποσότητα x τιμή
μονάδος = σύνολο
καθαρής αξίας)

(χωρίς ΦΠΑ)

544

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Β1)

Τμήμα Β2.

Προμήθεια Λιπασμάτων

α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Μονάδας
Ποσότητα

(συσκευασία)

1.
2.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
12Ν-12Ρ-17Κ με
ιχνοστοιχεία
ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
15Ν-15Ρ-15Κ

(χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία
25 κιλών

445

Συσκευασία
25 κιλών

162

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Β2)

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Τμήμα Β

ΣΥΝΟΛΟ € -- Ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ € -Αριθμητικώς

Τμήμα Β1 -- Προμήθεια
Φυτοπροστατευτικού Υλικού (Ζιζανιοκτόνο
Διασυστηματικό)
Τμήμα Β2 -- Προμήθεια Λιπασμάτων
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (με ΦΠΑ)

Δράμα __ / __ / 2018
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________
Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού
χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ» έτους 2018
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:
Τμήμα Γ
Τμήμα Γ.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Προπαρασκευασμένου (έτοιμου) χλοοτάπητα

α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Μονάδας
Ποσότητα

(τετραγωνικό)

Καθαρή αξία
(ολογράφως)

Καθαρή Αξία
(αριθμητικώς)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)
(ποσότητα x τιμή μονάδας = σύνολο καθαρής
αξίας)

1.

Προμήθεια και
Εγκατάσταση
Προπαρασκευασμένου
(έτοιμου) χλοοτάπητα

Τετραγωνικό
m2

(ποσότητα x τιμή
μονάδας = σύνολο
καθαρής αξίας)

513

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 13%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -- (Τμήμα Γ)

Δράμα __ / __ / 2018
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα – υπογραφή)

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι:
Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Δήμος Δράμας (Τμήμα Προμηθειών)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6081
- Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου / Δράμα / 66133
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Μελιάδης
- Τηλέφωνο: 2521-350630
- Fax: 2521-350748
- Ηλ. ταχυδρομείο: mmeli@dimosdramas.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimos-dramas.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
«Προμήθεια Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού
(τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ»
CPV: 03111000-2, 03451000-6, 03452000-3, 03451300-9, 24453000-4, 24440000-0, 14212400-4, 09112200-9
16150000-1

-

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC002853252 --- Διακήρυξη]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού
(τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κλπ. για τις ανάγκες του Δήμου
Δράμας.
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: Υπάρχουν 3 τμήματα
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [9049]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[……]
[……]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή

Απάντηση:

[…….] Ναι
[…….] Όχι
[…….] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) […….] Ναι
[…….] Όχι

ε) […….] Ναι
[…….] Όχι

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[……] Ναι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
[……] Όχι
v
άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επ

γ) [……]
Απάντηση:
[……]

ιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[…….]Ναι
[…….]Όχι

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

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[…….]Ναι
[…….]Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων
και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

Απάντηση:
[
[

] Ναι
] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[
] Ναι
[
] Όχι

[……]

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Απάντηση:
[
[

] Ναι
] Όχι

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
[ ] Ναι [ ] Όχι

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
[ ] Ναι [ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [
] Ναι
[
] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [
] Ναι
[
] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις xxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Απάντηση:
[
] Ναι
[
] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[
] Ναι
[
] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[
] Ναι
[
] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

] Ναι
] Όχι

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[
] Ναι
[
] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

[
[

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;

] Ναι
] Όχι

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[
] Ναι
[
] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[
] Ναι
[
] Όχι

[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασηςxxix;

[
[

] Ναι
] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;

[
[

] Ναι
] Όχι

[….................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[
] Ναι
[
] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[
] Ναι
[
] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους),
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:

Απάντηση
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν σε ποιο
μητρώο είναι εγγεγραμμένοι.

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η Ενότητα Β του Μέρους VI του παρόντος εντύπου δεν απαιτείται

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
[……] Ναι [……] Όχι

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

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Το Μέρος V του παρόντος εντύπου δεν απαιτείται

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxxii, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Δράμα, ____ - ____ - 2018

Διακήρυξη - Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L
124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix.
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν
λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε
μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει
να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή
στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi. Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix. Πρβλ άρθρο 48.
xxx. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
i.
ii.
iii
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