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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα, 11- 04 - 2017
Αρ. Πρωτ. : 32004 / 1311
Αρ. ∆ιακήρυξης: 3 / 2017

Ταχ. ∆/νση

:

Σπηλιάδου 8

Ταχ. Κώδικας

:

48 100

Πληροφορίες

:

Αν. Ναστούλη - Αλ. Τσαπάρας

Τηλέφωνο

:

26823 60291 - 26820 24768

Email

:

a.nastouli@php.gov.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Α/Α Συστήµατος: 40684
Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισµού 109.509,36 ευρώ µε
Φ.Π.Α.
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής
Αποστολής για δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπ. Κοινοτήτων

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον
Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο

∆εν απαιτείται

13 - 04 - 2017

13 - 04 - 2017

Ηµεροµηνία Ανάρτησης
στη ∆ιαδικτυακή Πύλη
www.eprocurement.gov.gr
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)

Ηµεροµηνία Ανάρτησης στη ∆ιαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr
(Ε.ΣΗ.∆Η.Σ.)

12 - 04 - 2017

12 - 04 - 2017

Ηµεροµηνία Ανάρτησης
στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
12 - 04 - 2017
Ηµεροµηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής Προσφορών
13 - 04 - 2017
Καταληκτική Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής
Υποβολής των Προσφορών
04 - 05 - 2017
Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής
Αποσφράγισης των Προσφορών
11 - 05 - 2017
Προϋπολογισθείσα πίστωση συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
109.509,36 €
Ε.Φ. 295, Κ.Α.Ε. 0879

Ηµέρα

Ώρα

Πέµπτη

15:00

Ηµέρα

Ώρα

Πέµπτη

15:00

Ηµέρα

Ώρα

Πέµπτη

10:00

∆ικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής
Υποβολής Προσφοράς:
∆ιαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ιάρκεια:
Από 15-06-2017 έως

Παραρτήµατα της διακήρυξης:

15-11-2017

Α, Β, Γ & ∆

Τόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Κεντρικό κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (∆/νση: Σπηλιάδου 8 – Πρέβεζα)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ALEXANDRA
MAVRIA
Ημερομηνία:
2017.04.12
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό), για την ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του
δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, όπως αναλυτικά περιγράφεται

στις

τεχνικές

προδιαγραφές

της

παρούσας

προκήρυξης,

προϋπολογιζόµενης

αξίας

88.314,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), µε κωδικό CPV 77100000-1 [Γεωργικές Υπηρεσίες].
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ),

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής
προσφορών µετά την παρέλευση είκοσι δύο ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη.
Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει πέντε (5) τµήµατα-τοµείς, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον «ΠΙΝΑΚΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» του άρθρου 1 παρ. ΙΙ
της παρούσας ∆ιακήρυξης. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά για έναν
ολόκληρο ή περισσότερους Τοµείς. Σε καµία περίπτωση δε γίνονται δεκτές προσφορές που
αφορούν µέρος του Τοµέα.
Ο αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών του κάθε τµήµατος αναφέρεται στον πίνακα του
άρθρου 1 παρ. ΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο ακριβής αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών
θα εξαρτηθεί από επιστηµονικά δεδοµένα που σχετίζονται µε το µέγεθος του δακοπληθυσµού
και τις κλιµατολογικές συνθήκες.
Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη συνηµµένα υποδείγµατα, αυτά θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.
Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά ΤΟΜΕΑ, στον προσφέροντα
τη την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί, την καθοριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα, από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.
37/1938/30-12-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλος

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της
ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

Είδος ∆ιαδικασίας

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές

∆ιάρκεια έργου

Από 15-06-2017 έως 15-11-2017 και σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή των συµβάσεων µε τον/τους αναδόχο/ους έως 15-11-2017.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

88.314,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
109.509,36 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ )

Η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστιΚριτήριο επιλογής του Αναδόχου κά βάσει τιµής, (χαµηλότερη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και
ψεκασµό)
Χρηµατοδότηση

Κ.Α.Π. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αντικείµενο Σύµβασης
µε βάση το κοινό λεξιλόγιο
για τις δηµόσιες συµβάσεις

77100000-1 [Γεωργικές Υπηρεσίες].

ΠΛΗΡΩΜΗ

Παραλαβή ∆ιακήρυξης

Προθεσµία για υποβολή
∆ιευκρινήσεων επί των όρων
της ∆ιακήρυξης

Τρόπος Υποβολής
Προσφορών

Τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε ψεκασµού των τοµέων, την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή και την προσκόµιση, από τον
ανάδοχο, των προβλεποµένων δικαιολογητικών
Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr
και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας:
http://www.preveza.gr
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. Γ της παρούσης.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο
του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους παρόχους. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των προθεσµιών του άρθρου 5 παρ. ∆ της
παρούσης δεν εξετάζονται. Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κού
– Οικονοµικού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, εντός του διαστήµατος που αναφέρεται
στο ανωτέρω άρθρο και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστηµα
και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, µέσω του
Συστήµατος, στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – Οικ/κού της
Π.Ε. Πρέβεζας. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε
ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 και
στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013).
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισµό και που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζονται και σε
έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα -δικαιολογητικά (άρθρο
6)
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
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ΤΟΜΕΙΣ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΟ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

4.500

9.000

0,070

3

945,00

1.171,80

9.000

18.000

0,070

3

1.890,00

2.343,60

4.500

9.000

0,070

3

945,00

1.171,80

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΚΟΣΤΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ
(24%)

A΄ ΤΟΜΕΑΣ
1

3

Ν. Σαµψούντα
Ν. Σινώπη &
Αρχάγγελος
Μύτικας

4

Μιχαλίτσι

12.000

24.000

0,070

3

2.520,00

3.124,80

5

Φλάµπουρα

6.000

12.000

0,070

3

1.260,00

1.562,40

6

Νικόπολη

6.000

12.000

0,070

3

1.260,00

1.562,40

7

Κανάλι & Καστροσυκιά

0,070

3

2

ΣΥΝΟΛΟ

33.000

66.000

75.000

150.000

6.930,00

8.593,20

15.750,00

19.530,00

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ
1

Μυρσίνη & Μεγαδένδρο

30.000

60.000

0,080

3

7.200,00

8.928,00

2

Καµαρίνα

18.000

36.000

0,080

3

4.320,00

5.356,80

3

Κρυοπηγή

9.000

18.000

0,080

3

2.160,00

2.678,40

4

Εκκλησιές

4.000

8.000

0,080

3

960,00

1.190,40

5

∆εσποτικά

6.500

13.000

0,080

3

1.560,00

1.934,40

6

Άνω Ράχη

4.000

8.000

0,080

3

960,00

1.190,40

7

Ριζά

9.000

18.000

0,080

3

2.160,00

2.678,40

8

Χειµαδιό

15.000

30.000

0,080

3

ΣΥΝΟΛΟ

95.500

191.000

3.600,00

4.464,00

22.920,00

28.420,80

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ
1

Λούρος

24.000

48.000

0,074

3

5.328,00

6.606,72

2

Ωρωπός

27.000

54.000

0,074

3

5.994,00

7.432,56

3

Σφηνωτό

6.000

12.000

0,074

3

1.332,00

1.651,68

4

Βρυσούλα-Τρίκαστρο

11.500

23.000

0,074

3

2.553,00

3.165,72

5

Κοτσανόπουλο

12.000

24.000

0,074

3

2.664,00

3.303,36

6

Άνω & Κάτω Ρευµατιά

2.500

5.000

0,074

3

555,00

688,20

7

Σκιαδάς

0,074

3

ΣΥΝΟΛΟ

1.000

2.000

84.000

168.000

222,00

275,28

18.648,00

23.123,52

∆΄ ΤΟΜΕΑΣ
∆΄ ΤΟΜΕΑΣ
1

Παπαδάτες

36.000

72.000

0,084

3

9.072,00

11.249,28

2

Γαλατάς

19.000

38.000

0,084

3

4.788,00

5.937,12

3

Μελιανά

2.000

4.000

0,084

3

504,00

624,96

4

Ριζοβούνι

8.500

17.000

0,084

3

2.142,00

2.656,08

5

Ρωµιά

3.500

7.000

0,084

3

882,00

1.093,68

6

Αγ. Γεώργιος

3.000

6.000

0,084

3

756,00

937,44

7

Νέα Κερασούντα

3.000

6.000

0,084

3

756,00

937,44

75.000

150.000

18.900,00

23.436,00

23.000

46.000

0,084

3

5.796,00

7.187,04

ΣΥΝΟΛΟ
Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ
Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ
1

Νικολίτσι

2

Θεσπρωτικό

3

Άσσος

4
5

2.000

4.000

0,084

3

504,00

624,96

19.000

38.000

0,084

3

4.788,00

5.937,12

Πολυστάφυλο

1.000

2.000

0,084

3

252,00

312,48

Κρανιά

3.000

6.000

0,084

3

756,00

937,44

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48.000

96.000

12.096,00

14.999,04

377.500

755.000

88.314,00

109.509,36
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ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του Π.∆. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

4.

Τις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.».

5.

Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων
από τους ∆ιατάκτες».

6.

Τις ∆ιατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7.

Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη».

8.

Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».

9.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

10. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
11. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το
άρθρο 2 του

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου

∆ικαιοσύνης» και την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/07-05-2008)
«Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και
άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
13. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
14. Την αριθµ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων»
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών
και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.
15. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές
και τα πρότυπα του συστήµατος νια τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή
Ν.Π.Ι.,. µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆».

Σελίδα 5 από 65

16. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατά-
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ξεων του Π.∆ 318/1992 και λοιπές
ρυθµίσεις».

17. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
18. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542-4-3-2014 (Α∆Α:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
19. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2017.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός
Προµηθειών δηµοσίου» σχετικά µε τους κανόνες δηµοσιότητας.
21. Την απόφαση Υπ. Επικρ. 13289/07.08.2015 (Φ.Ε.Κ. 1716/Β/17.08.2015’) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
22. Το Ν.∆. 2413/09-05-1953 «Περί καταπολεµήσεως του δάκου της ελιάς», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το Ν.∆. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τροποποίηση και συµπλήρωση
του Ν.∆. 2413/1953» και το Ν.∆. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τροποποίηση και συµπλήρωση
του Ν.∆. 2413/1953».
23. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω.
24. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2413/53 (ΦΕΚ 125/Α/1953) όπως έχει τροποποιηθεί µε τα Ν.∆.
2939/54 (ΦΕΚ 170/Α/1954) και Ν.∆. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956) «περί καταπολέµησης
του δάκου της ελιάς».
25. Το αρ. Πρωτ. 12749/138464/9-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων «Έναρξη προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το
έτος 2017».
26. Την µε αρ. 6102/23-2-2017 (Α∆Α: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανοµή ποσού ύψους 18.582.941,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
27. Την µε αριθµ. 932/25-01-2017 απόφαση µε θέµα: «Α. έγκριση Εφαρµογής Προγράµµατος
∆ακοκτονίας κατά το έτος 2017. Β) Ανάθεση καθηκόντων προσωπικού ∆ακοκτονίας έτους
2017».
28. Τις σχετικές εγκυκλίους (307218/3378/12-05-1976, 66244/5-3-1991, 70619/2-4-1996,
94631/15-4-2002, 94528/17-3-2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
29. Την αριθµ. οικ. 101094/8806/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισµός Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014).
30. Την αριθµ. οικ. 117550/10045/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση
επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 3090/Β/2014).
31. Την αριθµ.10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Ψήφιση
Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 201765/23-12-2016 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας.
32. Την αρ. Πρωτ. 932/25-1-2017 (Α∆Α: Ω2Χ17Λ9-Σ∆Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Α)
Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος ∆ακοκτονίας κατά το έτος 2017. Β) Ανάθεση καθηκόντων προσωπικού ∆ακοκτονίας έτους 2017».
33. Το µε αρ. πρωτ. 307218/3378/12-5-1976 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.
34. Το µε αρ. πρωτ. 3145/14-03-2017 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας.
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35. Την αριθµ. 8/345/21-03-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης, η διάθεση πίστωσης ποσού
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109.509,36 ευρώ µε ΦΠΑ καθώς 2017-04-12
και έγκρισης διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Π. Ε. Πρέβεζας.
36. Την αρ. πρωτ. 28778/1135/03-04-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α καταχώρησης 997 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε.
Πρέβεζας.
37. Την αριθµ. 10/470/05-04-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων της διακήρυξης, µε τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΑΡ Θ ΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε
88.314,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τους Κ.Α.Π. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Π. Ε. Πρέβεζας.
ΑΡ Θ ΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (12-042017), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και λήγει µε την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, όπως ορίζεται ακολούθως.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

12-04-2017

13-04- 2017
και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04-05-2017
και ώρα
15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11-05-2016
και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή
την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπη-
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ρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για
την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη
παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Π.Ε. Πρέβεζας, στο εξής «Επιτροπή
∆ιαγωνισµού» και την αρµόδια επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών αρθρ. 221, παρ. 11α του Ν.
4412/2016 της Π. Ε. Πρέβεζας, στο εξής «Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών», στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής «Οικονοµική Επιτροπή», η οποία λαµβάνει
τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε
τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης (∆ιακήρυξη και παραρτήµατα αυτής), στις ανωτέρω διευθύνσεις, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016.

ΑΡ Θ ΡΟ 5
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, εγκατεστηµένα σε:
α) Κράτος - µέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997.
δ) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
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τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µµορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύβασες.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικολογικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016):
1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών
της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία

των

θυµάτων

της,

καθώς

και

για

την

αντικατάσταση

της

απόφασης-πλαίσιο
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2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215).
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2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
3.

Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι
ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.

4.

Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.

5.

Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.

6.

Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή έχουν παράσχει εξ’
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.

7.

Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε
από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.

∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρµόζεται όταν ο
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

9.

Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
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αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα

17PROC006066082
2017-04-12
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά, µέσω
του Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

∆. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
Το Τµήµα Προµηθειών της Π. Ε. Πρέβεζας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε
όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόµενων χρονικών διαστηµάτων.

Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται
πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη
σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους υποψηφίους.

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το
κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν
από τους υποψηφίους.

ΑΡ Θ ΡΟ 6
ΤΡΟΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΠΡOΣΦOΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για το
σύνολο των τοµέων, είτε για έναν ή περισσότερους τοµείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο
1 (ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ) της παρούσας διακήρυξης. Σε καµιά
περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µέρος του Τοµέα.

6.1. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
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* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
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6.1.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»
Α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού,
µαζί µε την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε
το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.∆Η.Σ) τα κατά περίπτωση
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:
Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€), υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης και κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72
1

του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των

2

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Ε΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης, απ’ όπου οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να το συµπληρώσουν και να το καταθέσουν.
Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο
τους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωµα στον εκπρόσωπό τους να πα-

3.

ραβρεθεί στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, προσκοµίζοντας τα µεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα δε νοµικά πρόσωπα αντίγραφο
πρακτικού ή απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου του νοµικού προσώπου (που
θα εγκρίνει και τη συµµετοχή στο διαγωνισµό) και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροπο-

4.

ποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε
τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

5

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
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της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που
αποτελούν το περιεχόµενο του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»)
θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Ηπείρου, ∆/νση
∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών).
γ) Ο τίτλος της σύµβασης (αριθµός και τίτλος της διακήρυξης).
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Β. Τεχνική Προσφορά
Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Τεχνική Προσφορά τους, ως ακολούθως:
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
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ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή .pdf.

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
Μαζί µε την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf, όλα τα απαιτούµενα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, καθώς και τα Υποδείγµατα Τεχνικών προσφορών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας διακήρυξης και προσκοµίζει
σε έντυπη µορφή µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, κατά
περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

6.1.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό)
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,
το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επισηµαίνεται ότι µπορούν να υποβληθούν προσφορές για µία Οµάδα (Τοµέα) ή για περισσότερες Οµάδες (Τοµείς) και αφορούν το σύνολο αυτής. Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνονται
δεκτές προσφορές που αφορούν µέρος της Οµάδας (Τοµέα).
Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αφορά τιµή ψεκασµού ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό. Οι αριθµοί θα γράφονται αριθµητικώς µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου απορρίπτονται.
Η ανωτέρω προσφερόµενη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασµό, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται στον πίνακα του άρθρου 1, παρ. ΙΙ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ».
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόµενες τιµές, παραµένουν σταθερές καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της σύµβασης,
καθώς και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφοΣελίδα 15 από 65

ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγη-
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σης για ανάθεση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
•

Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).

•

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).

•

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη
µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

•

Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.

•

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.

•

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

•

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

•

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

•

Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς.

•

Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
εταιρεία που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του.
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ΑΡ Θ ΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν
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ρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών
του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 9
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 11-05-2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», καθώς επίσης και των
φακέλων που περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί στους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά»,
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

Σελίδα 17 από 65

ΑΡΘΡΟ 10
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα:
Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των Προσφορών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο
πληρότητας και ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών, αξιολογεί το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς και εισηγείται ποιες Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονοµική αξιολόγηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
Προσφοράς τους.
Οι (ηλεκτρονικοί) υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά
την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά»,
οι Προσφέροντες των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των άλλων Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν,
προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η επιτροπή
αξιολόγησης διαγωνισµού (ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού) 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 συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε 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
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σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
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προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 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 κατακύρωση γίνεται ανά τµήµα (τοµέα), στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος κατέθεσε την
πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, (χαµηλότερη
τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό), για την οµάδα (ΤΟΜΕΑ) ή οµάδες (ΤΟΜΕΙΣ)
του διαγωνισµού στις οποίες συµµετείχε και εφόσον η προσφορά του είχε γίνει αποδεκτή κατά
τα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 11
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Φυσικά πρόσωπα
I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του
άρθρου 2, παρ. 2.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
II. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις
νόµου.
III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώΣελίδα 19 από 65

ρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελ-
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Β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και επιπλέον:
Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.
Γ. Συνεταιρισµοί
-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
δ. Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α’ 188).
Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή)
προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη µορφή (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) στην αρµόδια υπηρεσία.
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της
Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα
έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η Περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης».
β) Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Ηπείρου,
∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα Προµηθειών).
γ) Ο τίτλος της σύµβασης.
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία.
ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
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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
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αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii)

από

τα

δικαιολογητικά

που

προσκοµίσθηκαν

νοµίµως

και

εµπροθέσµως,

δεν

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆., ότι
πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση της ανωτέρω απόφασης
αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού.
Σηµείωση: Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν
ενηµερωµένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105, του Ν.
4412/2016.
ΑΡ Θ ΡΟ 1 2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
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, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 105
του Ν.4412/2016.
Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης γίνεται και στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.
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Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, το κείµενο
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της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (Παράρτηµα Γ΄), εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, καταθέτοντας και την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή της Σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
και απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της περιόδου ψεκασµών (15-11-2017) έχουν γίνει σύµφωνα µε
όλους τους όρους της διακήρυξης.
β. Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, το προς εκτέλεση έργο.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή,
οι προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία,
που είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, η οποία και είναι η
συµβατική γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισµού όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης
του έργου.
Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς στο διαγωνισµό, του συµβατικού τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.
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Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, µε τη συµπλήρωση
της ειδικής φόρµας του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε µορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο
και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης µέσω
της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”.
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
µετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του
ν. 4412/2016 (άρθρο 54, Ν. 4465/17 ΦΕΚ 47/Α’/04-04-2017)
ΑΡΘΡΟ 15
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και να προσκοµίσουν (πρωτότυπα) εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι του Παραρτήµατος Γ).
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2%, επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (συνολικού προϋπολογισµού) εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016), της οµάδας (ΤΟΜΕΑ) ή των οµάδων (ΤΟΜΕΩΝ)
για την οποία/ες ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά, ήτοι:
ΤΟΜΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΣ Α’

315,00 €

ΤΟΜΕΑΣ Β’

458,40 €

ΤΟΜΕΑΣ Γ’

372,96 €

ΤΟΜΕΑΣ ∆’

378,00 €

ΤΟΜΕΑΣ Ε’

241,92 €

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τµήµατα γίνονται δεκτές
εγγυητικές επιστολές ως ακολούθως: είτε µια εγγυητική για κάθε τµήµα ξεχωριστά (αναγράφοντας το τµήµα που αφορά και το ποσό που αντιστοιχεί) είτε µια συνολική εγγυητική
(αναγράφοντας τα τµήµατα που αφορά και το συνολικό ποσό που τους αντιστοιχεί).
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γ) Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.
δ) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
ε) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες µετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙ του Παραρτήµατος Γ).
α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του
ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης,
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 1β
του Ν. 4412/2016).
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Εφόσον τα προς παράδοση είδη είναι διαιρετά και η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά, είναι δυνατή η σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των ειδών που παραλήφθηκαν οριστικά,
µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 παρ.8 του Ν.4412/2016.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας).
δ) Τον αριθµό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει.
στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
ζ) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης).
η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
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θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη, αντίρ-
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι)

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

ια) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως:
i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς.
ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά
δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου.
iii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε
το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 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.∆.Ε ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για τις εγγυήσεις «συµµετοχής» και «καλής
εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Ο Πίνακας Ψεκαζόµενων Περιοχών-Κόστους Ψεκασµών του άρθρου 1 παρ. ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, έχει συνταχθεί µε βάση το σύνολο των περιοχών (Τοπικών και ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης στο πρόγραµµα.
2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν
υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες και 20%
για τις βρώσιµες ελιές και εξασφαλίζεται η συνεργασία µε τις τοπικές αρχές), καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασµών από αυτών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αν από τα
βιοκλιµατικά δεδοµένα δεν προκύπτει ανάγκη ψεκασµού. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα για εντολή διενέργειας τοπικών ψεκασµών, όπου και όταν χρειάζεται.
3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης ή µείωσης του αριθµού των ψεκασµών στην
περίπτωση που τα βιοκλιµατικά δεδοµένα σε κάποια ή σε κάποιες περιοχές το απαιτούν, µέσα
στα όρια του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης. Σε καµία περίπτωση όµως δεν επιτρέπεται η ένταξη επιπλέον περιοχών στο πρόγραµµα πλην αυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
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Ο χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος
ορίζεται σε πέντε (5) µήνες, αρχοµένου από
15-06-2017 έως 15-11-2017 και σε κάθε περίπτωση από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης έως 15-11-2017.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή αδικαιολόγητης περάτωσης σε
ηµέρα διαφορετική από την οριζόµενη ή αδικαιολόγητης ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου
ψεκασµού ή µη καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας), επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)
για κάθε ηµέρα. Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση έναρξης είναι άνω των τριών (3) ηµερών, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ’ αυτή και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ
δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το ποσοστό των
µη εκτελεσθέντων εργασιών και ο εργολάβος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού
της δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του η ζηµία που άµεσα ή έµµεσα έχει προκύψει
από τη µη εκτέλεση της σύµβασης.
Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε
λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανωτέρας βίας γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και εντός τριών (3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. 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.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης
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της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε
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το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 2017-04-12
τόκο υπερηµερίας.

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 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας και, ειδικότερα, από την
Οµάδα ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας που συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ.
932/25-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, συνεπικουρούµενη από αριθµό συµβασιούχων τοµεαρχών γεωπόνων δακοκτονίας.
Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται
και υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών.
Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει του µηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου εργασίας, που
συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επόπτη δακοκτονίας και το ∆ιευθυντή εργασιών δακοκτονίας και προκύπτει από τα ηµερήσια δελτία εργασίας που συνυπογράφονται από τον επόπτη
ή τοµεάρχη και τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην συγγραφή υποχρεώσεων του παραρτήµατος Α.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν γίνει απανάρτηση των δακοπαγίδων, καθαριστούν και αποθηκευτούν στο τέλος της παγιδοθεσίας, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόµενες µεταχειρίσεις σύµφωνα µε όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, και έγινε η αποπληρωµή
των αναδόχων.
ΑΡΘΡΟ 21
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και
θεωρείται από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας.
2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα συντάσσονται και θα υπογράφονται από τον εργολάβο και τον Τοµεάρχη.
3. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των υφισταµένων στην υπηρεσία στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον εργολάβο µέρους ή του συνόλου
του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής
πράξης.
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ΑΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1. Υποχρεώσεις

Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση του έργου υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης τα εξής:
α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα
προηγουµένως αναφερθέντα (άρθρο 15 της παρούσας).
β. Αριθµό τηλεφώνου και φαξ µε το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µαζί του.
2. Κυρώσεις
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης κληθεί κατά την προηγούµενη παράγραφο και
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο γνωµοδοτεί,
αφού έχει καλέσει τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µε σχετική απόφαση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Έκπτωση του εργολάβου από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά
του επ΄ αυτής.
β. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό.
γ. την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της εργασίας σε βάρος
του επίσης, στους αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλο
εργολάβο που θα αναδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
δ. Τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρωσης και της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέσει την κατακυρωθείσα εργασία, καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκύψει λόγω µη υπογραφής της σύµβασης.
ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς δακοκτονίας.
3. Προσδιορισµός ζηµίας
Σε όσες περιπτώσεις η ζηµία του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει των αποτελεσµάτων διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά νόµο
οργάνου, µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών
ηθών.
ΑΡΘΡΟ 24
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων του άρθρου 22, παρ. 2, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 25
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του
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ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
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Η πληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε

ψεκασµού των Τοµέων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης του έργου,
όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
στο όνοµά του από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και σε βάρος των
σχετικών πιστώσεων δακοκτονίας µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 26
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η αµοιβή των εργατών γίνεται από τον εργολάβο και εξαρτάται από τη συµφωνία µεταξύ
τους.
Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του
παρόντος διαγωνισµού όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας:
Ι. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί:
α. Στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της εφηµερίδας της κυβερνήσεως.
β. Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες: «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», στις ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες: «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ» και
«ΠΡΕΒΕΖΑ».
ΙΙ. Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί:
α. Στον ιστότοπο (site) του προγράµµατος «∆ιαύγεια» της Περιφέρειας Ηπείρου.
β. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr
ΙΙΙ. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί:
α. Στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ): http://www.eprocurement.gov.gr
β. Στην ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) http://www.promitheus.gov.gr
γ. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: http://www.preveza.gr
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, βαρύνουν τον,
ανάδοχο φορέα. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιµερισµός της δαπάνης
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γίνεται µε βάση το ύψος των επιµέρους συµβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συµβατικής
αξίας).
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Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, στην διαδικτυακή διεύθυνση της Π. Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr. Ωστόσο, η Αναθέτουσα
Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί
την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της
σελίδες, λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες του Τεύχους του ∆ιαγωνισµού υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την
παραλαβή της, να το ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Π.Ε.
Πρέβεζας - ∆ιεύθυνση Οικονοµικού- ∆ιοικητικού, ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επιµελητήριο Πρέβεζας
∆ωδώνης 47, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
2. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πρέβεζας
Λ. Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα
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ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 40684
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, για να ανταποκριθεί

στις απαιτήσεις του έργου, θα

πρέπει να διαθέτει ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για κάθε ΤΟΜΕΑ, για τον οποίο
υποβάλλει προσφορά, σύµφωνα µε τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:
1. Συµπληρωµένο πίνακα τεχνικής προσφοράς για κάθε τοµέα, σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα.
2. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων
3. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων
4. Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού απαραίτητη είναι η κατοχή τουλάχιστον από τον οδηγό του
ψεκαστικού συγκροτήµατος του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων,
του αρ. 19 ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), και σε περίπτωση που αυτός δεν το διαθέτει από τον
ψεκαστή.
5. Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού ο εξοπλισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων (ψεκαστικό
µηχάνηµα) πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισµό στην
κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήµα καταλληλότητας, όπως
προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671). Για τους ψεκαστήρες πλάτης δεν
υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση, καθώς τα παραπάνω είναι προαιρετικά.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α. ότι για τα αναφερόµενα, στον πίνακα τεχνικής προσφοράς, ονοµατεπώνυµα αυτών που θα
εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρόπο (π.χ.
υπογραφή συµβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάστηµα 15-6-2017
έως 15-11-2017.
β. ότι έχει εξασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθµός ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα
συνεργεία ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί
ψεκαστήρες.
γ. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζοµένων που αναφέρονται στον πίνακα τεχνικής
προσφοράς είναι γνήσιες.
δ. Ότι θα παρέχονται στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.π.), τα
οποία θα χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών.
ε. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
στ. ότι ο χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς είναι για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα
(180) ηµερών δυνάµενο να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για επιπλέον
εκατόν ογδόντα ηµέρες.
Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός ή ένωση, την
υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους όπως ο νόµος ορίζει.
∆εν χρειάζεται να προσκοµισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, οι
υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα οποία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
εξασφάλισαν τις προαναφερόµενες συνεργασίες.
Αυτά θα παραµείνουν στο διαγωνιζόµενο να τα ελέγξει η υπηρεσία αν δηµιουργηθεί πρόβληµα.

Σελίδα 32 από 65

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

17PROC006066082
2017-04-12
Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 15-6-2017
έως 15-11-2017.

Η έκταση και η ηµεροµηνία

έναρξης του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πρέβεζας, µετά από έγγραφη ή προφορική εντολή.
Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίζει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι
οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία.
Επίσης υποχρεούται να συνεχίσει απρόσκοπτα τον ψεκασµό χωρίς διακοπή και να τον
τελειώσει στο χρόνο που προβλέπεται από την υπογραφείσα σύµβαση, εκτός από την
περίπτωση ανωτέρας βίας (που ισχύουν τα παραπάνω), την περίπτωση δυσµενών καιρικών
συνθηκών (ισχυροί άνεµοι, βροχή, καύσωνας κλπ.) όπου αυτό θα πρέπει να γίνει µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία και χορήγηση έγκρισης (έγγραφης ή προφορικής).
Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της
δακοκτονίας (∆/ντή - Επόπτη – Τοµεαρχών).
Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος πέραν των
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δεν θα αµείβεται για το
εκτελεσθέν

έργο

την

ηµέρα

αυτή

και

θα

του

καταλογίζεται

και

η

αξία

των

χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού
υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού,
λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Πρέβεζας για τους ψεκασµούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα τους.
Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την
αποθήκη

της ∆/νσης

Αγροτικής Οικονοµίας και

Κτηνιατρικής Π.Ε.

Πρέβεζας. Αυτά

µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη
χρησιµοποίηση τους ή την επιστροφή τους στην αποθήκη (σε περίπτωση που περισσεύουν),
θα πρέπει να φυλάσσονται µε ευθύνη του, επίσης σε κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά
ασφαλισµένους.
Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και επίσης αποτελούν
αποδεικτικό στοιχείο χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα πρέπει να επιστρέφονται χωρίς υπολείµµατα
και εντός των χαρτοκιβωτίων τους, στην αποθήκη τη ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιµο 200 € και καθορίζεται, από
την υπηρεσία, νέα ηµεροµηνία για την επιστροφή τους χωρίς υπολείµµατα.
Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους
στους υπευθύνους.
Ο εργολάβος θα πρέπει να ενηµερώνει τις τοπικές αρχές και να γνωστοποιεί µε γραπτή
ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά σηµεία των οικισµών το αναλυτικό
πρόγραµµα του ψεκασµού, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί, όσο και οι
κτηνοτρόφοι και οι µελισσοκόµοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, ανοίγοντας τα
περιφραγµένα ελαιοκτήµατα, αλλά και αποµακρύνοντας τα ζώα ή τα µελισσοσµήνη. Σε
περίπτωση µη ανάρτησης

των ανακοινώσεων, θα επιβάλλεται πρόστιµο 100 € για κάθε

ηµέρα και Τοπική Κοινότητα και µπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασµός µε δαπάνη του
εργολάβου.
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ώστε να µην παρουσιάζεται καµία 2017-04-12
καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών.

Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα
πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών).
Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας και να τις εφαρµόζουν στην πράξη.
Ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει συνεχώς τις άδειες οδήγησης όλων των κινητών µέσων
(ελκυστήρων, αγροτικών αυτοκινήτων κ.α.).
Για κάθε ατύχηµα περί των εργασιών ευθύνεται ο εργολάβος.
Ο έλεγχος των ψεκασµών ενδεχοµένως γίνει µε τη χρήση τεχνολογίας GPS-GIS. Ο
απαραίτητος εξοπλισµός (φορητό GPS) θα δοθεί από την Υπηρεσία ενώ η παροχή ρεύµατος
(µπαταρίες ή σύνδεση µε το τρακτέρ) είναι ευθύνη του εργολάβου. Επίσης οποιαδήποτε
βλάβη προκληθεί, λόγω κακής χρήσης, βαραίνει τον εργολάβο.

ΙΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσµατα - ∆οσολογίες
Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν στους ψεκασµούς, όπως και οι δοσολογίες και ο
χρόνος εφαρµογής θα υποδειχθούν από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Πρέβεζας.
Β. Εφαρµογή
Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 γραµ. περίπου ψεκαστικού διαλύµατος ανά
ψεκαζόµενο δέντρο. Θα ψεκάζονται όλα τα ελαιόδεντρα σε ελαιώνες µε αραιή πυκνότητα
δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας πυκνότητας
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο σε πυκνούς ελαιώνες
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα).
Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα πρέπει να έχει µικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε το
ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (διαµ.>1mm) για να µπορεί να
παραµένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για το δάκο και να µην ξηραίνεται
γρήγορα.
Το µπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη µετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο
εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να παραµένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
Ψεκασµοί δεν γίνονται τις απογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών,
περιορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες περίπου
πριν τη δύση του ηλίου.
Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών
να πλένεται µε σόδα.
Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε
αυτά.
Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του
κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου και προσθήκη του υγρού έκπλυσης µέσα στο βυτίο.
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παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος.

Για τις τοποθεσίες που δεν µπορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου,
µεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος
να διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα πλάτης εργαζόµενοι παράλληλα µε τον ελκυστήρα, για
την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες
τότε θα πρέπει να συγκροτείται ένα επιπλέον συνεργείο µε ψεκαστήρες πλάτης. Οι περιοχές
αυτές θα γνωστοποιηθούν από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στον εργολάβο.
Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν σηµανθεί περιµετρικά.
Το ψεκαστικό διάλυµα θα παρασκευάζεται και θα χρησιµοποιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία µη
χρησιµοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο
εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.)
Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον
οποίο µετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώµα.
Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8)
συνεχόµενες ηµέρες όπως επιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. Στην
περίπτωση που η εκτέλεση του ψεκασµού δεν είναι δυνατή κάποια ηµέρα για λόγους ανωτέρας
βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες) αυτός θα επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη ηµέρα που θα
καταστεί δυνατόν.
Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα
υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.000 δέντρων) και σε
ορισµένες δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.500 δέντρων). Αυτό θα
προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής. Όταν πρόκειται για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή ψεκαστικού υγρού ανά
ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δέντρων).
Οι ελαιοπαραγωγοί οφείλουν να ενηµερώνονται από τις Ανακοινώσεις των εργολάβων και
από τα ΜΜΕ για τις ηµεροµηνίες των ψεκασµών και να φροντίζουν να υπάρχει απρόσκοπτη
πρόσβαση

των

συνεργείων

στα

ελαιοκτήµατά

τους.

Σε

ελαιώνες

περιφραγµένους

και

κλειδωµένους στους οποίους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα συνεργεία, η ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ο εργολάβος δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη µη εφαρµογή του
ψεκασµού σε αυτούς.

ΙV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει
τους 28 οC.
∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος παραπάνω από
τέσσερα (4) µποφόρ.
Για την εφαρµογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν ο ∆/ντής, ο επόπτης και οι
τοµεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να
παρακολουθούν τα δελτία καιρού.
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V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

17PROC006066082
2017-04-12
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε
ευθύνη και µέριµνα

του εργολάβου, σύµφωνα µε τα

προβλεπόµενα από την παρούσα διακήρυξη και τον κατωτέρω πίνακα τεχνικών απαιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
(Οδηγός - Ψεκαστής Τρακτέρ µε βυτίο ≥500
λίτρα)

Ψεκαστές µε
ψεκαστήρα
πλάτης

Ν. Σαµψούντας, Ν. Σινώπης & Αρχαγγέλου, Μύτικα,
Μιχαλιτσίου, Φλαµπούρων, Νικόπολης, Καναλίου &
Καστροσυκιάς

τέσσερα (4)

Ø

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 75.000
ΤΟΜΕΑΣ Β'
Μυρσίνης & Μεγαδένδρου, Καµαρίνας, Κρυοπηγής,
Εκκλησιών, ∆εσποτικών, Άνω Ράχης, Ριζών, Χειµαδιού
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 95.500
ΤΟΜΕΑΣ Γ'

τέσσερα (4)

δύο (2)

Λούρου, Ωρωπού, Σφηνωτού, Βρυσούλας & Τρίκαστρου,
Κοτσανόπουλου, Άνω & Κάτω Ρευµατιάς, Σκιαδά

τέσσερα (4)

δύο (2)

τρία (3)

δύο (2)

δύο (2)

δύο (2)

δεκαεπτά (17)

οκτώ (8)

ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΜΕΑΣ Α'

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 84.000
ΤΟΜΕΑΣ ∆'
Παπαδατών, Γαλατά, Μελιανών, Ριζοβουνίου, Ρωµιάς, Αγ.
Γεωργίου, Νέας Κερασούντας
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 75.000
ΤΟΜΕΑΣ Ε'
Νικολιτσίου, Θεσπρωτικού, Άσσου, Πολυστάφυλου,
Κρανιάς
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 48.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ: 377.500

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η σύνθεση
των συνεργείων, αυτό θα µπορεί να γίνει µόνο µετά από αίτηση του εργολάβου και
αντίστοιχη έγκριση της Υπηρεσίας.
VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής γεωργικών
φαρµάκων, δηλαδή:
1. Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη
αδιάβροχη φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά
για την προστασία των µατιών και ελαστικές µπότες.
3. Τα γάντια µετά από κάθε εφαρµογή πρέπει να πλένονται µε σαπούνι πριν βγουν από τα
χέρια καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµοποίησή της.
4. Τα παραπάνω µέσα προµηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του.
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5. Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχηµα του προσωπικού.
VΙI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
17PROC006066082
2017-04-12
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον διευθυντή, τον επόπτη και τους
τοµεάρχες της δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα
συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα
αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος που
καταναλώθηκε, ο αριθµός των προστατευθέντων δέντρων κ.α.
Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας
και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού.
Η ευθύνη του τοµεάρχη δακοκτονίας αφορά την ποιότητα της εργασίας των ψεκασµών,
την κάλυψη όλης της περιοχής και την κατανάλωση φυτοφαρµάκων.
Θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος ώστε να πλένονται καλά µε νερό τρεις φορές τα
άδεια δοχεία των εντοµοκτόνων.
VIΙI. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο. ∆εν µπορεί
όµως σε καµιά περίπτωση να είναι κατώτερη της συλλογικής σύµβασης εργασίας που δίνεται
κάθε χρόνο από τα συναρµόδια Υπουργεία (ΚΥΑ).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Β΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 40684
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Α΄
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΤΟΜΕΑΣ Α΄: Ν. Σαµψούντα, Ν. Σινώπη & Αρχάγγελος, Μύτικας, Μιχαλίτσι, Φλάµπουρα, Νικόπολη, Κανάλι & Καστροσυκιά.
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 75.000
Ι. Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα
Τέσσερα (4)

Οδηγοί

Ψεκαστές

Τέσσερις (4)

Τέσσερις (4)

Ψεκαστές
µε ψεκαστήρα πλάτης
∆εν απαιτούνται

ΙΙ. Προσφερόµενος Εξοπλισµός
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ

Ονοµατεπώνυµα

µε βυτίο ≥500 λίτρα

Οδηγών

Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµα
Ψεκαστών

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή):
………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ, ………..…………… 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Β΄
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΤΟΜΕΑΣ Β΄: Μυρσίνη & Μεγαδέντρο, Καµαρίνα, Κρυοπηγή, Εκκλησιές, ∆εσποτικά, Άνω Ράχη,
Ριζά, Χειµαδιό.
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 95.500
Ι. Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Οδηγοί

Ψεκαστές

Ψεκαστές
µε ψεκαστήρα πλάτης

Τέσσερα (4)

Τέσσερις (4)

Τέσσερις (4)

∆ύο (2)

ΙΙ. Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα

Ονοµατεπώνυµα Οδηγών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ψεκαστών

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών
µε ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή):
………………………………………………………………………………...
ΠΡΕΒΕΖΑ, ………..…………… 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 40 από 65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Γ΄
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΤΟΜΕΑΣ Γ΄: Λούρος, Ωρωπός, Σφηνωτό, Βρυσούλα & Τρίκαστρο, Κοτσανόπουλο, Άνω & Κάτω
Ρευµατιά, Σκιαδάς.
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 84.000
Ι. Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Οδηγοί

Ψεκαστές

Ψεκαστές
µε ψεκαστήρα πλάτης

Τέσσερα (4)

Τέσσερις (4)

Τέσσερις (4)

∆ύο (2)

ΙΙ. Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα

Ονοµατεπώνυµα Οδηγών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ψεκαστών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών
µε ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή):
……………………………………………………………………………….

ΠΡΕΒΕΖΑ, ………..…………… 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ ∆΄
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΤΟΜΕΑΣ ∆΄: Παπαδάτες, Γαλατάς, Μελιανά, Ριζοβούνι, Ρωµιά, Άγ. Γεώργιος, Νέα Κερασούντα.
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 75.000
Ι. Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Οδηγοί

Ψεκαστές

Ψεκαστές
µε ψεκαστήρα πλάτης

Τρία (3)

Τρείς (3)

Τρείς (3)

∆ύο (2)

ΙΙ. Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα

Ονοµατεπώνυµα Οδηγών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ψεκαστών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών
µε ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή):
………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ, ………..…………… 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Ε΄
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
ΤΟΜΕΑΣ Ε΄: Νικολίτσι, Θεσπρωτικό, Άσσος, Πολυστάφυλλο, Κρανιά
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 48.000
Ι. Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Οδηγοί

Ψεκαστές

Ψεκαστές
µε ψεκαστήρα πλάτης

∆ύο (2)

∆ύο (2)

∆ύο (2)

∆ύο (2)

ΙΙ. Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ
µε βυτίο ≥500 λίτρα

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα

Ονοµατεπώνυµα Οδηγών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ψεκαστών

Υπογραφή

Σύνολο:

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών
µε ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή):
……………………………………………………………………………….

ΠΡΕΒΕΖΑ, ………..…………… 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 40684
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας……………………………
Κατάστηµα……………………………………..
(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX)

17PROC006066082 2017-04-12
Ηµεροµηνία έκδοσης.................................
ΕΥΡΩ........................................................

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................
ΕΥΡΩ .................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προσώπου
/
της
εταιρείας
..........................................
∆/νση
......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. ατοµικά
και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) δια τη συµµετοχή του / της εις το διενεργούµενο
διαγωνισµό
της
..............................................................,
για
τη
....................................................................................................................................
.................
....................................................................................................................................
...........................
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας,
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.
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Κατάστηµα …………………………………………
(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ…………………………………….

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................
ΕΥΡΩ ……………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..
…………………………………………………………………………………………….
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
………………………………………………………………….. ∆/νση ……………………………………………………………. (ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)…………………….,
κ.λ.π. ατοµικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν /
αυτήν

των

όρων

της

σύµβασης,

που

θα

υπογράψει

µαζί

σας

για

το

έργο

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής
προ Φ.Π.Α..
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Σελίδα 46 από 65

ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17PROC006066082 2017-04-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα, … - … - 2017
Αρ. Πρωτ.: ………………

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους 2017, ηµέρα
……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

(Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι

κατωτέρω υπογράφοντες:
1.

Ο Στράτος Ιωάννου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου, µε ΑΦΜ: 997908822, ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας" και

2.

Ο/H …………………..,

κάτοικος……………………,(Α.∆.Τ: …………….), ο οποίος εκπροσωπεί µε την

ιδιότητα του …………………….. την εταιρεία………………………, µε ΑΦΜ:…………………., ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Εργολάβος".
Έχοντας υπόψη:
α. Την αρ. …./2017 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο: «ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
β. Την αρ. πρωτ. ………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης,
ποσού ……. €, η οποία καταχωρήθηκε µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης …… στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας.
γ. Την αριθµ ………………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε
την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.

Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Ο «φορέας» αναθέτει στον «εργολάβο» και αυτός µε την σειρά του αναλαµβάνει την
εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωµατικών ψεκασµών, ανάλογα µε τις εντολές από τους αρµόδιους Επόπτες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στα ελαιόδεντρα του / των
ΤΟΜΕΩΝ:

……………….……………………………

………………………………………….…………………………………..…………….
2. Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό και επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24%. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
3. Η παραπάνω τιµή υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τα παραπάνω ελαιόδεντρα µε την ίδια τιµή, όσες
φορές παραστεί ανάγκη.
5. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας του έργου θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου ψεκασµού.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
1. Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση των ψεκασµών, έ-
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µπειρο και απόλυτα κατάλληλο για παρόµοιες εργασίες προσωπικό, καθώς και µέσα.
Τα ψεκαστικά µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει και οι χειριστές τους, θα είναι αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του και µόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας µπορεί να
χρησιµοποιήσει διαφορετικά.
2. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχηµα που µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία
στο Προσωπικό που χρησιµοποιεί στους ψεκασµούς και προς τρίτα πρόσωπα, ζώα, καθώς επίσης
στα µέσα ψεκασµού (ψεκαστικά µηχανήµατα, αυτοκίνητα κλπ.).
3. Ο εργολάβος υποχρεούται να προµηθεύσει στο Προσωπικό µέσα προστασίας (µάσκες
γάντια, φόρµες κλπ.)
4. Οι ψεκασµοί θα διενεργηθούν από 15-6-2017 έως 15-11-2017. Η έκταση και η
ηµεροµηνία έναρξης του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, µετά από έγγραφη ή προφορική εντολή.
5. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίζει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας
βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται να συνεχίσει απρόσκοπτα τον ψεκασµό χωρίς διακοπή και να τον
τελειώσει στο χρόνο που προβλέπεται από την υπογραφείσα σύµβαση, εκτός από την περίπτωση
ανωτέρας βίας (που ισχύουν τα παραπάνω), την περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεµοι, βροχή, καύσωνας κλπ.) όπου αυτό θα πρέπει να γίνει µετά από συνεννόηση µε
την Υπηρεσία και χορήγηση έγκρισης.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή αδικαιολόγητης περάτωσης σε
ηµέρα διαφορετική από την οριζόµενη ή αδικαιολόγητης ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου
ψεκασµού ή

µη καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης κα τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας), επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)
για κάθε ηµέρα. Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση.
Αν η καθυστέρηση έναρξης είναι άνω των τριών (3) ηµερών, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ’ αυτή και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ
δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς.
6. Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των Γεωπόνων
της δακοκτονίας (Εποπτών – Τοµεαρχών).
7. Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν
έργο την ηµέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε
µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται
οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
8. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας για τους ψεκασµούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα τους.
9. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από
την αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας. Αυτά µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη χρησιµοποίηση τους
ή την επιστροφή τους στην αποθήκη (σε περίπτωση που περισσεύουν), θα πρέπει να φυλάσσονται µε ευθύνη του, επίσης σε κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά ασφαλισµένους.
10. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και επίσης αποτελούν
αποδεικτικό στοιχείο χρήσης τους. Γι΄αυτό θα πρέπει να επιστρέφονται χωρίς υπολείµµατα και
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εντός των χαρτοκιβωτίων τους, στην αποθήκη τη ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιµο 200 € και καθορίζεται, από την υπηρεσία,
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νέα ηµεροµηνία για την επιστροφή τους χωρίς υπολείµµατα.
Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία στους υπευθύνους.
10. Ο εργολάβος θα πρέπει να ενηµερώνει τις τοπικές αρχές και να γνωστοποιεί µε γραπτή
ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά σηµεία των οικισµών το αναλυτικό πρόγραµµα
του ψεκασµού, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί, όσο και οι κτηνοτρόφοι και οι
µελισσοκόµοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, ανοίγοντας τα περιφραγµένα ελαιοκτήµατα,
αλλά και αποµακρύνοντας τα ζώα ή τα µελισσοσµήνη. Σε περίπτωση µη ανάρτησης των ανακοινώσεων, θα επιβάλλεται πρόστιµο 100 € ανά ηµέρα και Τοπική Κοινότητα και µπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασµός µε δαπάνη του εργολάβου.
11. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραίτητων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες), ώστε να
µην παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών.
12. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και µάλιστα θα
πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών).
13. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας και να τις εφαρµόζουν στην πράξη.
14. Ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει συνεχώς τις άδειες οδήγησης όλων των κινητών
µέσων (ελκυστήρων, αγροτικών αυτοκινήτων κ.α.).
15. Για κάθε ατύχηµα περί των εργασιών ευθύνεται ο εργολάβος.
16. Ο έλεγχος των ψεκασµών ενδεχοµένως γίνει µε τη χρήση τεχνολογίας GPS-GIS. Ο
απαραίτητος εξοπλισµός (φορητό GPS) θα δοθεί από την Υπηρεσία ενώ η παροχή ρεύµατος
(µπαταρίες ή σύνδεση µε το τρακτέρ) είναι ευθύνη του εργολάβου. Επίσης οποιαδήποτε βλάβη
προκληθεί, λόγω κακής χρήσης, βαραίνει τον εργολάβο.
17. Γενικότερα ο εργολάβος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους της αριθ.
03/2017 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για
τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα αύξησης ή µείωσης του αριθµού των ψεκασµών
στην περίπτωση που τα βιοκλιµατικά δεδοµένα σε κάποια ή κάποιες περιοχές το απαιτούν, µέσα
στα όρια του προϋπολογισµού της παρούσας σύµβασης.
2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών, στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν
υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες και 20%
για τις βρώσιµες και εξασφαλίζεται συνεργασία µε τις τοπικές αρχές), καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασµών από αυτών που αναφέρονται στη διακήρυξη, αν από τα βιοκλιµατικά δεδοµένα δεν προκύπτει ανάγκη διενέργειας ψεκασµού. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα για εντολή διενέργειας τοπικών ψεκασµών, όπου και όταν χρειάζεται.
3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων σε ποσοστό
έως και 50% σε περιπτώσεις όπως:
•

όταν υπάρχουν νέες εκτιµήσεις για µειωµένη καρποφορία ή παρεµπόδιση της διενέργειας των ψεκασµών από τους κατοίκους.
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•

στην περίπτωση που η συνολική χρησιµοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία
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του συνόλου των ελαιοδέντρων
της εργολαβίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και
θεωρείται από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας.
2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα υπογράφονται από τον εργολάβο και θα εγκρίνονται από τον υπεύθυνο τοµεάρχη, µετά από έλεγχο
και διασταύρωση των στοιχείων.
3. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής, βάσει των δικών της στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο Εργολάβος έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία την υπ’ αριθ……………………. Εγγυητική
Επιστολή, ποσού ……….……………€ διάρκειας µέχρι …………………………..
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σε περίπτωση που το σύνολο του Τοµέα/Τοµέων του άρθρου 1 της παρούσας, εξαιρεθούν
από το πρόγραµµα δακοκτονίας λόγω χαµηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων, η παρούσα
σύµβαση παύει να ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 7ο
1. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
2. Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:
α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη
και αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
β) η προσφορά του αναδόχου και
γ) οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συµβατικού όρου επιβάλλονται, στον προµηθευτή, οι
προβλεπόµενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.
4. Κάθε διαφορά, που θα προκύψει µεταξύ του αφενός συµβαλλοµένου νοµικού προσώπου και
του εργολάβου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που
δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πρέβεζα αρµόδια δικαστήρια.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόµενα
να αναφύονται µεταξύ τους.
Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή
τους, συντάσσεται η παρούσα σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως
παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα
Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας.
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Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή
τους, συντάσσεται η παρούσα σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως
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παρακάτω, εκ των οποίων το µεν ένα κατατέθηκε στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, το δεύτερο πήρε ο ανάδοχος και το τρίτο παρέµεινε στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε Πρέβεζας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ ∆΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
(Τ.Ε.Υ.∆.)
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 40684
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5006]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΠΗΛΙΑ∆ΟΥ 8 / ΠΡΕΒΕΖΑ / 48100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2682 3 60291]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [a.nastouli@php.gov.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.preveza.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους

CPV: [77100000-1]-Γεωργικές Υπηρεσίες
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……………………………………]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΤΟΜΕΙΣ Α, Β, Γ, ∆]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 03/2017 (αρ.πρωτ. 32004/1311/11-04-2017)]
2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
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:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δι[……]
κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
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Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη δια- [] Ναι [] Όχι
δικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
κοινού µε άλλουςiv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέ- γ) [……]
χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
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 …):
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
vi
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ·
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2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
x

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiii 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1
έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους
της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
[] Ναι [] Όχι
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΕάν όχι αναφέρετε:
ΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποβ)[……]
β)[……]
χρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
να
αναφερτις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη- θούν λεπτοµερείς
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής αροφορίες
σφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµεπληροφορίες
[……]
νων κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
[……]
τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος
σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκκαταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνιδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγκής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα- γράφων): xxi
φέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγΑπάντηση:
γυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxii;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποια- [] Ναι [] Όχι
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :
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:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποί-[.......................]
ους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύ-[.......................]
ναται 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 περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκκτρονικά, αναφέρετε:
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxv;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφω-

νίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxvi, λό-

γω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
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 σύµβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxviii
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα

[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή
την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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 εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
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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 είµαστε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxx, 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
δωρεάνxxxi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην µου στην Περιφέρεια Ηπείρου –
Π. Ε. Πρέβεζας, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης
για τους σκοπούς της συµµετοχής στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v 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.
vi 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).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii 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).
ix 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.
x 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.
xi 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”.
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xii 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.".
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xiii 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 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii 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)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix 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).
xx 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
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxix
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.
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Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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