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ΦΑΞ:2106075743
E-mail:eazaka@ert.gr
ΨΗΦΙΑΚ Α ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αρ. Πρωτ: 12411 / 29.07.19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 8ΚΑΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD-OBVAN)ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
(980.000,00€) ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 32211000-5

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από TZANIS POLYKANDRIOTIS
Ημερομηνία: 2019.07.29 15:01:21 EEST
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Α΄ΦΑΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ANTIKEIMENO - ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ – ΤΕΚΜΗΡ ΙΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (αναθέτουσα αρχή)
προσκαλεί με την παρούσα τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου οι κατάλληλοι οικονομικοί φορείς
να κληθούν για συμμετοχή σε ανταγωνιστικό διάλογο και τελικώς
υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) 8κάμερου οχήματος
εξωτερικών μεταδόσεων, παραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας (HD OBVAN), για την τηλεοπτική κάλυψη Αθλητικών, Πολιτιστικ ών,
Πολιτικών και άλλων σημαντικών γεγονότων ( Κωδικός CPV 322110005).
2.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Τυχόν περαιτέρω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
3.
Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα προσφυγής κατά της παρούσας κατά
το άρθρο XV, η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά τεκμήριο ότι ο
υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας.
4.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα
πρόσκληση μ έχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από
την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
αιτήσεων
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
της
ημέρας
αυτής
μη
συμπεριλαμβανομένης,
υποβάλλοντας
τις
σχετικές
ερωτήσεις
εγγράφως
μέσω
της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ερωτήματα που θα
υποβληθούν μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν θα απαντηθούν.
Η αναθέτουσα αρχή θα συλλέξει όλα τα σχετικά αιτήματα, θα τα
αξιολογήσει και θα απαντήσει εγγράφως σε όσες περιπτώσεις κρίνει, ότι
αυτό είναι σκόπιμο. Οι απαντήσ εις της αναθέτουσας αρχής θα αναρτηθούν
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και θα είναι δημόσια προσβάσιμες. Εκτιμάται, ότι η
ανάρτηση των απαντήσεων θα γίνει τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντ ος, της ημέρας αυτής μη συμπεριλαμβανομένης.

I.

II.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η αναθέτουσα αρχή είναι ανώνυμη εταιρία που ανήκει στον Δημόσιο
Τομέα/Γενική Κυβέρνηση/Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και έχει ως
αντικείμενο την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών,
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διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε
είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα:
Επωνυμία
Ελληνική
Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Α.Ε
Ταχυδρομική διεύθυνση
Λ. Μεσογείων 432
Πόλη
Αγία Παρασκευή Αττικής
Ταχυδρομικός Κωδικός
15342
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS
EL301
Τηλέφωνο
2106075735
Φαξ
2106075743
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
eazaka@ert.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ελευθερία Αζακά
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.ert.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο http://www.ert.gr
(URL)

III.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡ ΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨ ΕΙ ΤΟ VAN –
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ.
1.
Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε προμήθεια ενός (1) οχήματος
εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN). Το εν λόγω όχημα θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των
αναγκών των εξωτερικών
μεταδόσεων της ΕΡΤ σε τηλεοπτικές παραγωγές, όπως αθλητικά,
καλλιτεχνικά, θεατρικά και μουσικά προγράμματα, πολιτικά γεγονότα
κλπ.
2.
Το όχημα θα προσφερθεί πλήρες και θα περιλαμβάνει όλα τα
βοηθητικά μηχανήματα και μονάδες που είναι απαραίτητα για την
ομαλή και απρόσκοπτη λειτου ργία του, ανάλογα με τον σχεδιασμό του
αμαξώματος και της εγκατάστασης των μηχανημάτων που θα προκύψουν
τελικά από τον ανταγωνιστικό διάλογο και την επιλογή της πλέον
συμφέρουσας
προσφοράς .
Το
όχημα θα
διαθέτει 8
κάμερες
Υψηλής Ευκρίνειας (HD), με αυξημένο δυναμικό εύρος (HDR) και όλο
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την καλή του λειτουργία και την
παραγωγή εικόνας σε μορφότυπο SD-SDI, HD-SDI & HD-HDR. Η λύση
που θα επιλεγεί (η κατασκευή του αμαξώματος, καθώς και ο σχεδιασμός
και η εγκατάσταση των μηχανημάτων) θα υλοποιηθεί από οίκο, που θα
διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία σε κατασκευές αντίστοιχου
τύπου, αδυναμία τεκμηρίωσης του ανωτέρ ω θα αποκλείει τους
υποψηφίους. Ο σχεδιασμός, η συγκρότηση και η κατασκευή του OB VAN
θα γίνει στο σύνολό του από τον ίδι ο κατασκευαστή, για λόγους
συνεργασίας και ομοιομορφίας εξοπλισμού. Η προμηθεύτρια κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να προσφέρει κάθε αποδεικτικό
στοιχείο (αναλυτική περιγραφή, επίδειξη αντιστοίχων προϊόντων) που να
καταδεικνύει
λεπτομερώς
την
ποιοτική
κατασκευή
και
τη
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λειτουργικότητα του οχήματος. Η ΕΡΤ, η οποία θέλει να εξασφαλίσει
την έγκαιρη και αξιόπιστη κατασκευή του αυτοκινήτου, θα μπορεί να
λάβει υπόψη της κάθε σχετική πληροφορία, αλλά και το ιστορικό των
σχέσεων της με την κάθε κατασκευάστρια ετ αιρεία, ώστε να μπορεί να
αποκλείσει λύσεις που δεν εγγυώνται τις παραπάνω προϋποθέσεις.
3.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσιες
ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (980.000 Ευρώ) πλέον φόρου προστιθέμενης
αξίας.
IV.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα διαδικασία διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν
και ιδίως:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 / ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις »,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις » και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές »,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” ,
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας »,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα των άρθρων 4 έως 7
και 12,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “ Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικ οποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- του π.δ 80/2016
Διατάκτες”

(Α΄145)

“Ανάληψη

υποχρεώσεων

από

τους
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- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης »,
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης “ Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ),
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω,
- της 12409 / 29.07.19 απόφασης του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε
περί αναγνωρίσεως της συνδρομής των περιστάσεων που δικαιολογούν
την προσφυγή στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου,
- της με αριθμ.πρωτ.3992/07.03.2019
απόφασης του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικ ής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί
Eγκρίσεως Ανάληψης Πολυετούς Yποχρέωσης ΕΡΤ Α.Ε ετών 2020 2022.
-

V.

της με αριθμ. 12410 / 29.07.19απόφασης του Δ/ντος Συμβούλου της
ΕΡΤ Α.Ε περί συγκροτήσεως Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡ ΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
1.
Δικαίωμα Συμμετοχής .
1.1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως συμμετοχής έχουν οικονομικοί
φορείς,
ήτοι
φυσικά
και
νομικά
πρόσωπα
καθώς
και
ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις φυσικών ή και νομικών
προσώπων, που είναι εγκατεστημένα: α) Σε ένα κράτος – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) Σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) Σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων που συνάφθηκε στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου
Οργανισμού
Εμπορίου
και
των
πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και κυρώθηκε με τον ν.
2513/1997 (Α΄ 139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Σ.Δ.Σ.
ή δ) Σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και
έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ,
εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στ ο
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άρθρο V.2 της παρούσας και η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο V.3 ης παρούσας.
1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς , οι οποίοι
έχουν αποκλειστεί από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 , για όσο διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός.
1.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εξωχώριες εταιρίες και κάθε
νομικό πρόσωπο, στο οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα εξωχώρια
εταιρία με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%),
εφαρμοζόμενου του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3310/2005 , όπως ισχύει (δεν
εφαρμόζεται).
1.4. Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές
συμπράξεις
δεν
είναι
υποχρεωτικό να προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία. Κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας, η οποία
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συμμετοχή στη διαδικασία, την επιλογή και την υποβολή
προσφοράς, την κατακύρωση και τη σύμβαση. Πριν τη σύναψη της
συμβάσεως, η ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να
τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέ ουν από την εμπορική και τη
φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής της
δραστηριότητας και να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή τα αντίστοιχα
αποδεικτικά.
1.5. Κάθε
οικονομικός
φορέας,
αυτοτελώς
ή
ως
μέλος
κοινοπραξίας/ένωσης, μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.
Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής απορρίπτονται όλες οι
αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα.
Λόγοι αποκλεισμού.
2.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό:
2.1.1. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Εκείνος, εις βάρος του οποίου υπάρχει
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους λόγους:
2.1.1.1.
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
24-10-2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11-11-0088, σ. 42).
2.1.1.2.
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 (ΕΕ C 195
της 25-06-1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22 -07-2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31 07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
2.1.1.3.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27 -11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με τον
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
2.1.1.4.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα
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1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13 06-2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22 -062002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
2.1.1.5.
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 26-10-2005, «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 τον ν. 3691/2008 (Α΄
166),
2.1.1.6.
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 05 -04-2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμ ηση 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 -04-2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2.1.1.7.
Η περίοδος αποκλεισμού βάσει της παρούσας παραγράφου
2.1.1 ορίζεται σε πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην καταδικαστική
απόφαση.
2.1.2. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕ ΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: Εκείνος που τελεί σε κάποια από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
2.1.2.1.
Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικα ίου και αυτό
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ ή αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τι ς εισφορές κοινωνικές
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.
2.1.2.2.
Του έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής: α) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα
με
την
υπουργική
απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής » σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρε ις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) δι ενεργηθέντες
ελέγχους. Ο ανωτέρω υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.1.3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος που τελεί σε κάποια
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
2.1.3.1. Έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
2.1.3.2. Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλε ι τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο
για αλλοδαπούς).
2.1.4. ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εκείνος για τον οποίο η
αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκείς εύλογες ενδείξεις, ότι συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
2.1.5. Εκείνος, για τον οποίο υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
2.1.6. Εκείνος, για τον οποίο υπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του
ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016 , που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά μέσα.
2.1.7. Εκείνος που έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενη σύμβαση παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
2.1.8. Εκείνος που 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απ αιτούνται κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 79 και 308 του ν. 4412/2016 (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης).
2.1.9. Εκείνος που επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής , να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχετ αι να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή
την ανάθεση.
2.1.10. Εκείνος που έχει διαπράξε ι σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
2.1.11. Η περίοδος αποκλεισμού βάσει των παρ. 2.1.3.1 και 2.1.4 έως
και 2.1.10 διαρκεί τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού που να ορίζει
διαφορετικά.
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2.2.
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Όταν η αίτηση συμμετοχής
υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, οι λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται
στο ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της παρ. 2.1.1 ανωτέρω,
που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του διοι κητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του και εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και ιδίως:
2.2.1. Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
2.2.2. Για τις εταιρίες περιορισμ ένης ευθύνης και τις ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρίες κάθε διαχειριστή,
2.2.3. Για τις προσω πικές εταιρίες κάθε διαχειριστή.
2.3.
Όταν
η
αίτηση
συμμετοχής
υποβάλλεται
από
ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη, η συνδρομή κάποιου από τους
λόγους αποκλεισμού στο πρόσωπο ενός από τα μέλη της ή, κατά
περίπτωση, του εκπροσώπου του μέλους, επάγεται αποκλεισμό της
αίτησης συμμετοχής της ενώσεως/κοινοπραξίας/προσωρι νής σύμπραξης.
2.4.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Οικονομικός φορέας, για τον
οποίο συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που
προβλέπονται ανωτέρω στις παρ. 2.1.1, 2.1.2.2 και 2.1.3 έως και 2.1.10,
μπορεί να προσκομίσει με την αίτηση συμμετοχής του στοιχεία, απ ό τα
οποία να αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και
τις περιστάσεις με τρόπο ολοκληρωμένο, μέσω ενε ργού συνεργασίας με
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα
για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικού ς φορείς αξιολογούνται
από το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της αίτησης
συμμετοχής σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικο νομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Ο οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με
τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσα ς παραγράφου κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση της αναθέτουσας
αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδ εται μετά από σύμφωνη γνώμη
της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης
της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω Επιτροπή συνοδευόμενου από όλα
τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας
η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης των
εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής καθώς
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και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’
αυτής κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κριτήρια Επιλογής.
3.1.
Για την επιλογή απαιτείται επιπλέον ο υποψήφιος:
3.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να έχει συνολικό ετήσιο κύκλο
εργασιών τουλάχιστον ίσο με ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) της
προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ). Από τον ετήσιο κύκλο εργασιών του υποψηφίου ποσοστό
τουλάχιστον 50% πρέπει να προέρχεται από δραστηριότητες συναφείς
προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως. Ο ανωτέρω ελάχιστος
κύκλος εργασιών (συνολικός και ειδικός) πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά
την αμέσως προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια
διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στον μέσο όρο των τριών (3)
τελευταίων,
πριν
τη
διενέργεια
του
διαγωνισμού,
ετήσιων
διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να πρ οκύπτει από τους ισολογισμούς
ή, αν ο υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα
επίσημα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα
με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε
όλους
τους
προβλεπόμενους
τύπ ους.
Επί
ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών ή νομικών
προσώπων ο ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών (συνολικός και
ειδικός) και η αξία των εκτελεσμένων συμβάσεων μπορεί να
συγκεντρώνονται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά.
3.1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Να είναι εγγεγραμμένος στο
οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο της
προκείμενης συμβάσεως .
3.1.3. Να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001ή αντίστοιχου άλλου οργανισμού πιστοποίησης.
3.1.4. Να διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξιδεικευμένο
προσωπικό για κατασκευή παρόμοιων οχημάτων .Να γίνει αναφορά σε
τουλάχιστον 10 κατασκευασμένα οχήματα που έχουν παραδοθεί βάσει
αντίστοιχων συμβάσεων.

3.

3.2.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ: Για την κάλυψη
των κριτηρίων επιλογής του παρόντος άρθρου ο υποψήφιος μπορεί να
στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου ή τρίτων, ανεξάρτητα από τη νομική
φύση των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με
την προσκόμιση της σχετικής δήλωσης των τρίτων για τον σκοπό αυτό.
Εάν η στήριξη στις ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου
3.1.4 της παρούσας (που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα του προσφέροντος ή του αναδόχου ή των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική
εμπειρία), ο αντίστοιχος τρίτος φορέας θα εκτελέσει τις υπηρεσίες, για
τις οποίες απαιτούνται οι αντίστοιχες ικανότητες. Εάν η στήριξη στις
ικανότητες τρίτων αφορά στα κριτήρια του άρθρου 3.1.1 της παρούσας
(οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια) ο αντίστοιχος τρίτος φορέας
θα είναι από κοινού με τον προσφέροντα υπεύθυνος για την εκτέλεση
της σύμβασης .
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VI.

ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩ Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .
2.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο
μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης από τις 30/07/2019 και ώρα
23:00μ.μ έως τις 30/09/2019 και ώρα 15:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμί σει
τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα μ ε τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α ).
3.
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές συμπράξεις υποβάλλουν
κοινό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίος υπογράφεται από
όλους
τους
οικονομικούς
φορείς
που
αποτελούν
την
ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών . Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κοινός
εκπρόσωπος της ένωσης/κοινο πραξίας/προσωρινής σύμπραξης.
4.
Μετά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που
τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο X της παρούσας.
5.
Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
6.
Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής οι υποψήφιοι
υποβάλουν σε έντυπη μορφή , σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο
σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4250/2014, εντός σφραγισμένου
φακέλου, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλαν
ηλεκτρονικά, πλην όσων έχουν εκδοθεί από τ ους ίδιους και φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών καθώς
και των τυχόν φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που
περιλαμβάνονται στα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Ιδιωτικά έγγραφα
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γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.
4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης τη ς
προκείμενης σύμβασης.
7.
Η υποβολή του ως άνω φακέλου θα γίνει στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που βρίσκεται στην Λ.Μεσογείων 432 στην Αγία
Παρασκευή Αττικής στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε ισόγειο γραφείο
009. Επί του σφραγισμένου φακέλου θα υπάρχουν οι ακόλουθες
ενδείξεις:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ OB VAN 8ΚΑΜΕΡΟΥ Γ ΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (ΑΡ ΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08/2019)
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
8.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσας με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η
αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προ βλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη
δήλωση αυτή υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
VII.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
ΓΕΝΙΚΑ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι αιτήσεις συμμετοχής
συντάσσονται στα ελληνικά ή σε επικυρωμένη ελλ ηνική μετάφραση.
Τεχνικά φυλλάδια και διεθνείς τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να είναι
διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά
δικαιολογητικά, που τυχόν θα ζητηθούν και θα έχουν συνταχθεί σε άλλη
γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας εί τε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05 -10-1961 που κυρώθηκε με τον
ν. 1497/1984. Τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής που εκδίδονται από
τον υποψήφι ο υπογράφονται από τον ίδιο με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών (και επί αλλοδαπών όπως προβλέπεται
ανωτέρω στο άρθρο V παρ. 8) και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
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της υπογραφής. Τα λοιπά στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείων τύπου .pdf.
2.
ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ο φάκελος «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει:
2.1.
Αίτηση συμμετοχής.
2.2. Τυχόν δήλωση για στήριξη του υποψηφίου στις ικανότητες τρίτου
για την εκπλήρωση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που
στο προσκομιζόμενο απόσπασμα αναφέρονται καταδίκες, πρέπει να
υποβληθούν και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, ώστε να κριθεί, αν
στοιχειοθετούν λόγο αποκλεισμού.
(2)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν:
2.1.
Σε πτώχευση.
2.2.
Σε διαδικασία εξυγίανσης.
2.3.
Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο.
2.4.
Σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.
2.5.
Σε αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή
2.6.
Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (μόνο
για αλλοδαπούς).
(3)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή
φόρων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής . Αν δεν
αναφέρεται ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού, αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής.
(4)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Αν δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος
του πιστοποιητικού, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο
τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
(5)
Πιστοποιητικό
της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού
και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής και, αν το
πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδεται, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται επίσημη δήλωση του
Σ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τη μη έκδοση του πιστοποιητικού .
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(6)
Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου, στο οποίο ο προσφέρων
είναι εγγεγραμμένος, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής καθώς και το
επάγγελμα, με το οποίο έχει γίνει η εγγραφή. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής.
(7)
Τους ισολογισμούς ή κατά περίπτωση, τα άλλα επίσημα
οικονομικά στοιχεία του προσφέροντος , που τεκμηριώνουν τη συνδρομή
του κριτηρίου επιλογής του άρθρου V.3 της παρούσας.
(8)
Τις ακόλουθες πιστοποιήσεις που να βρίσκονται σε ισχύ κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και τεκμηριώνουν τη
συνδρομή του κριτ ηρίου επιλογής του άρθρου V.3 της παρούσας.
(9)
Αντίγραφα αποδεικτικών καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που
αποδεικνύουν την εμπειρία του προσφέροντος στην εκτέλεση συμβάσεων
με αντικείμενο όμοιο ή παρεμφερές προς την προκείμενη και
τεκμηριώνουν τη συνδρομή του κριτηρίου επιλογής του άρθρου V.3 της
παρούσας. Τα αποδεικτικά αυτά είναι: α) Αν ο πελάτης είναι δημόσιος
φορέας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο,
σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα, β) Αν ο
πελάτης είναι ιδιώτης, δήλωση του πελάτη. Από τα αποδεικτικά αυτά
πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του πελάτη, το αντικείμενο της
συμβάσεως, η συμβατική αξία και ο χρόνος εκτέλεσής της. Κατ’
εξαίρεση, αν για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο, που ανάγεται στον πελάτη
και αναφέρεται συγκεκριμένα από τον υποψήφιο, είναι αδύνατη η
υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών καλής εκτέλεσης, τότε η
αναθέτουσα αρχή κατά την κρίση της μπορεί να αποδεχθεί δήλωση του
ίδιου του υποψηφίου .
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(1)
Τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται για τα φυσικά
πρόσωπα. Σημειώνεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά
τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του και
εκείνους που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό και ιδίως: α) Για τις ανώνυμες εταιρίες τον διευθύνοντα
σύμβουλο και όλα τα μέ λη του διοικητικού συμβουλίου, β) Για τις
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρίες κάθε διαχειριστή, και γ) Για τις προσω πικές εταιρίες κάθε
διαχειριστή.
(2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
εκδόσεως του τε λευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής, από την οποία να προκύπτει, ότι δεν τελούν υπό ειδική
εκκαθάριση.
(3)
Τα νομιμοποιητικά
στοιχεία των νο μικών προσώπων και
συγκεκριμένα:
a.
Επί ανωνύμων εταιριών:
α. Αντίγραφο του καταστατικού και τω ν τροποποιήσεών του
ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλαμβάνει όλες τις
τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
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γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά
περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα οποία
προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν
τροποποιήσεών καθώς και η απόφαση εκλογής του τρέχοντος
Διοικητικού Συμβουλίου και η πράξη συγκρότησής του σε σώμα. Εάν η
δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα
υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους για δημοσίευση.
δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Διοικητικού
Συμβουλίου ή κατά περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου), με την
οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, στην οποία θα
καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να
υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος
του Δήμου/ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό, και ο οποίος εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του
Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο).
b.

c.

Επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης:
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του
ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού π ου περιλαμβάνει
όλες τις τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
γ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή κατά
περίπτωση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα
οποία προκύπτει η δημοσίευση του καταστατικού καθώς και τυχόν
τροποποιήσεών. Εάν η δημοσίευση των πράξεων αυτών δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα, θα υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής τους
για δημοσίευση
δ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων ή του/των Διαχειρισ τών κατά
περίπτωση), με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό
και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται
να υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής , καθώς και ο αντίκλητος,
κάτοικος Δήμου της Αττικής που εξουσιοδοτείται να
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του
Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο).
Επί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών:
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του
ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που περιλα μβάνει
όλες τις τροποποιήσεις του και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης (Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών), με την οποία
εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να
αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή
τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την αίτηση
συμμετοχής, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής
που εξουσιοδοτείται να παραλαμ βάνει τα έγγραφα που έχουν
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σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφορετικά
από τον νόμιμο εκπρόσωπο).
d.
Επί προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
α. Αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεών του
ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού που πε ριλαμβάνει
όλες τις τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
γ. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με την οποία
εγκρίνεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προκειμένου να
αναληφθεί η υπό ανάθεση σύμβαση και καθορίζεται το πρόσωπο ή
τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την αίτηση
συμμετοχής, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Δήμου της Αττικής
που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν
σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού (αν είναι διαφο ρετικά
από τον νόμιμο εκπρόσωπο).
e.
Επί των λοιπών νομικών προσώπων (ημεδαπών ή αλλοδαπών):
Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα βάσει
των ισχυουσών διατάξεων για έκαστο εξ αυτών.
f.
Επί όλων των εταιριών μορφών, πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της έδρας του νομικού προσώπου, που θα έχει εκδοθεί το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής.
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(1)
Αν στη χώρα του υποψηφίου δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από
τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη
βεβαίωση του υποψηφίου ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου εκπροσώπου
του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλω ση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής του
υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση,
θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου
δικαιολογητικού. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει
να έχουν συνταχθεί το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
(2)
Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών
ή νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για
κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά.
(3)
Εάν συντρέχει περίπτωση, μαζί με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής υποβάλλονται και τα στοιχεία που κατά δήλωση του
υποψηφίου, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού,
αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του κατά το άρθρο V.2.4 της παρούσας.
(4)
Εάν στην αίτηση συμμετοχής ο υποψήφιος έχει δηλώσει, ότι
στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου ή τρίτων για την εκπλήρωση
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο V.3 της παρούσας,
μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου υποβάλλονται:
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4.1.
Τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο
υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους και
4.2.
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τον τρίτο ή τους
τρίτους, στους οποίους ο υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται.
(5)
Επί ενώσεων/κοινοπραξιών/προσωρινών συμπράξεων φυσικών
ή νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται γι α
κάθε μέλος της ένωσης και επιπλέον υποβάλλ εται συμφωνητικό
σύστασης της Κοινοπραξίας/Ένωσης/προσωρινής σύμπραξης.
(6)
Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή
επιφυλάσσεται
να
ζητήσει
επιπλέον
και
οποιοδήποτε
άλλο
δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει σκόπιμο για την τεκμηρίωση του
δικαιώματος συμμετοχής και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.
VIII.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Οι αιτήσεις συμμετοχής ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι τις υπέβαλαν, επί 12 μήνες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
2.
Πριν τη λήξη του διαστήματος αυτού και κατόπιν προσκλήσεως
της αναθέτουσας αρχής η διά ρκεια ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής
μπορεί να παρατείνεται. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της αίτησης συμμετοχής , τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα , ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
τη διάρκεια της αίτησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω αν ώτατου ορίου παράτασης της αίτησης
συμμετοχής τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τη διάρκεια των αιτήσεων συμμετοχής
τους τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορεί ς.

IX.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής απορρίπτεται σε κάθε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.
Αν δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω.
2.
Αν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.
3.
Αν υποβλήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής
κατά το άρθρο V.1 ή πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού κατά το άρθρο V.2 ή από πρόσωπο που δεν πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά το άρθρο V.3 της παρούσας.
4.
Αν υποβλήθηκαν περισσότερες από μία αιτήσεις συμμετοχής
από
τον
ίδιο
υποψήφιο
είτε
αυτοτελώς
είτε
ως
μέ λος
ένωσης/κοινοπραξίας /προσωρινής σύμπραξης .
5.
Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου VII της
παρούσας ως προς τη μορφή των αιτήσεων συμμετοχής ή δεν
περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
ίδιο άρθρο.
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6.
Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων
φορέων για την εκπλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του
άρθρου V.3 της παρούσας και είτε τα κριτήρια αυτά δεν εκπληρούνται
ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται ότι ο
προσφέρων θα έχει πράγμ ατι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους
μέσω του τρίτου.
7.
Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή
επιφύλαξη ή αίρεση ή αν δεν προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η πλήρης
αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.
8.
Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασά φειες ή σφάλματα, που δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης κατά το άρθρο X της παρούσας
ή, αν και επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο υποψήφιος δεν τις
αποκατέστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις.
X.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά ημέρες από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή
συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου των αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
αίτησης συμμετοχής από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση επικυρωμένων
αντιγράφων, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της αίτησης συμμετοχής από τα
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης ή παράλειψη υποβολής αντιγράφων.
Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση
όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να
εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
2.
Η παροχή της δυνατότητας διευ κρινίσεων κατά τα ανωτέρω
δίδεται οπωσδήποτε στον υποψήφιο, αν επίκειται αποκλεισμός του από
τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών συμμετοχής ή των
λοιπών εγγράφων της αίτησης συμμετοχής.
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XI.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
των φακέλων των αιτήσεων συμμετοχής τέσσερις εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ήτοι 07/10/2019 και ώρα 11:00π.μ. Αμέσως μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση
στο
περιεχόμενο
των
αιτήσεων
συμμετοχής
που
αποσφραγίστηκαν.
2.
Στη συνέχεια η Επιτροπή σε ανοιχτή συνεδρίαση, στην οποία θα
κληθούν να παρίστ ανται οι υποψήφιοι, θα προβεί στην αποσφράγιση των
εμπροθέσμως υποβληθέντων εντύπων φακέλων των υποψηφίων.
3.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε μία ή περισσότερες κλειστές
συνεδριάσεις, προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο κρίνει,
ποιοι υποψήφιοι πρέπει να αποκλειστούν και ποιοι πρέπει να επιλεγούν
για συμμετοχή στον Ανταγωνιστικό Διάλογο , συντάσσοντας Πρακτικό
Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής.
4.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, υποβάλει τα πρακτικά σ τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε ο οποίος αποφασίζει για τον
αποκλεισμό και την επιλογή υποψηφίων για πρόσκληση στη φάση του
ανταγωνιστικού διαλόγου .
5.
Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των οργάνων της αναθέτουσας
αρχής κοινοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το ταχύτερο
δυνατόν.
6.
Η παρούσα φάση της διαδικασίας ολοκληρώνεται με την
επιλογή οικονομικών φορέων για συμμετοχή στον ανταγωνιστικό
διάλογο.

XII.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
1.
ΓΕΝΙΚΑ.
1.1. Στους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν στο πλαί σιο της
παρούσας διαδικασίας θα αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε
ανταγωνιστικό διάλογο, σκοπός του οποίου θα είναι η διερεύνηση και ο
προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής .
1.2. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει
την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Για τον σκοπό αυτό δεν
παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων.
1.3. Η
αναθέτουσα
αρχή
δεν
αποκαλύπτει
στους
λοιπούς
συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που
συμμετέχει στον διάλογο χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του, που δεν θα
λαμβάνει τη μορφή της γενικής παραίτησης, αλλά θα παρέχεται σχετικά
με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών.
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Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά
στάδια: Το πρώτο στάδιο (διαλ όγου) και το δεύτερο στάδιο
(υποβολής προσφορών), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω. Η
συμμετοχή στο πρώτο στάδιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την πρόσκληση συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο.
2.
ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
2.1. Κατά το στάδιο αυτό η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει στους
οικονομικούς φορείς που θα έχουν επιλεγεί πρόσκληση συμμετοχής στον
διάλογο.
Η
πρόσκληση
θα
αποσταλεί
αφού
προηγουμένως
οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των συμμετεχόντων φορέων, μετά την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή,
κατά περίπτωση, μετά την αποδοχή ή απόρριψη τέτο ιων προσφυγών ή
των επακόλουθων ενδίκων μέσων.
2.2. Στο πλαίσιο του διαλόγου η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο
με καθέναν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις
βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους της
σύμβασης και, κατά την κρίση της, μπορεί να συζητήσει όλες οι πτυχές
της σύμβασης.
2.3. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα
καλούνται να υποβάλλουν μελέτες, προτάσεις και λύσεις για την
οριστικοποίηση του σχεδιασμού του αντικειμένου της σύμβασης, να
σχολιάζουν προτάσεις και λύσεις της αναθέτουσας αρχής και να
απαντούν σε ερωτήματά της που σχετίζονται με τις τεχνικές, νομικές και
οικονομικές παραμέτρους της σύμβασης. Για την αποστολή των
απαντήσεων των οικονομικών φορέων η αναθέτουσα αρχή θα καθορίζει
εκάστοτε επαρκή προθεσμία. Η προθεσμία αυτή θα μπορεί κατά την
κρίση της αναθέτουσας αρχής να παρατείνεται, αν το ζητήσει
αιτιολογημένα ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.
2.4. Η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που
ανταποκρίνονται κατά τον καλ ύτερο τρόπο στις ανάγκες της και θα
κηρύξει τη λήξη του διαλόγου, ενημερώνοντας σχετικά τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος σε αυτόν.
2.5. Όλες οι ανωτέρω επικοινωνίες ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και
στους συμμετέχοντες στον διάλογο οικονομικούς φορείς θα γίνονται
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3.
ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3.1. Μετά την κήρυξη της λήξης του διαλόγου και την ενημέρωση των
οικονομικών φορέων η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει στους
οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διάλογο πρόσκληση
υποβολής προσφοράς. Η σχετική προθεσμία δεν θα είναι μικρότερη των
τριάντα ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης.
3.2. Μετά την υποβολή και την αξιολόγηση των προσφορών θα
επιλεγεί ο ανάδοχος της σύμβασης με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που
ορίζονται στο άρθρο XIII της παρούσας και θα προσδιοριστούν
ειδικότερα στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
3.3. Ο τελικός προϋπολογισμός της σύμβασης, οι οριστικές τεχνικές
προδιαγραφές, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των
προσφορών και η διαδικασία αξιολόγησης θα προσδιοριστούν
ειδικότερα στη σχετική πρόκλησης. Επισημαίνεται ήδη ότι για την
παραδεκτή υποβολή προσφοράς θα απαιτηθεί και η υποβολή
1.4.
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εγγυητικής επιστολής συμμετ οχής κατά τα οριζόμενα στον ν.
4412/2016.
XIII.

ΚΡΙΤΗΡ ΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή θα βασίσει την ανάθεση της σύμβασης στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας και τιμής με βαρύτητα:
Τεχνική προσφορά 80% και Οικ ονομική προσφορά 20%.
Η τεχνική προσφορά θα εκτιμηθεί βάσει των κριτηρίων ,
παρατίθενται κατωτέρω κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας:







Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού
εξοπλισμού οχήματος
Διαμόρφωση αμαξώματος
Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος
Παροχές εγγυήσεων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Εκπαίδευση

και

που

ηλεκτρολογικού

Η βαρύτητα καθενός κριτηρίου θα καθοριστεί ακριβέστερα στην
πρόσκληση υποβολής προσφορών προς τους υποψηφίους που θα λάβουν
μέρος στον ανταγωνιστικό διάλογο.
XIV.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.
Η αναθέτουσα αρχή θα ματαιώσει την παρούσα διαδικασία,
εφόσον η αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής είτε λόγω απόρριψης όλων υποβληθησόμενων αιτήσεων.
2.
Ματαίωση της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
3.4. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας,
3.5. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
3.6. Αν για λόγο ανωτέρας βία ς δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
της σύμβασης,
3.7. Σε κάθε περίπτωση που η ματαίωση επιβάλλεται από λόγους
δημοσίου συμφέροντος ή προβλέπεται στον νόμο ή στην παρούσα
πρόσκληση.
4.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης θετικής ή αποθετικής ζημίας σε περίπτωση ματαίωσης της
διαδικασίας.

XV.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Στην παρούσα φάση της επιλογής οικονομικών φορέων για συμμετοχή
στον διάλογο σ ε προσφυγή υπόκεινται η παρούσα πρόσκληση και η
απόφαση αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων συμμετοχής . Οι προσφυγές
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υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών μέσα στην κατά περίπτωση προθεσμία που ορίζεται στο
άρθρο 361 του ν. 4412/201 6. Για το παραδεκτό της άσκησης της
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 363 παρ. 1 του
ίδιου νόμου.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι.ΔΡΟΣΟΣ

ΑΚΡ ΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

