ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ
Δϋ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ.ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΔΝΣΘ ΡΟΜ.& ΣΥΜΒ.(Δ3)
ΤΜΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τθλ.2821026774
Φ.600.1/339/73725
Σ.1369
Χανιά, 30 Ιουλ 20

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΙΘΜ. 29/2020
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Γραφείο Συμβάςεων του ΡΒΚ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν
επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν
ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

20.000,00€ χωρίσ Φ.Ρ.Α.

CPV

45314000-1

ΘΕΜΑ: Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν
για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ

Ρόλθ

ΧΑΝΙΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

73100

Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο

2821026774

Φαξ

2821066055

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

cpb@namfi.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)
Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Στρατιωτικι Υπθρεςία και ανικει ςτθν Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Άμυνα.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ
β)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:cpb@namfi.gr και ςτο ΚΘΜΔΘΣ

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΡΒΚ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ
βαρφνει τθν με Κ.Α. : 8103 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του ΡΒΚ.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ
οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ.
Θ παρεχόμενθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 45314000-1.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000€) χωρίσ ΦΡΑ.
Σελίδα 4

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
ΙΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τιμισ ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
Τα ςχετικά με το διαγωνιςμό ζγγραφα.




Το υπ. αρικ. 552/02-07-2020 Ρρωτογενζσ αίτθμα
Τθν υπ’ αρικ. 377/2020 Commitment- Απόφαςθ Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ
Τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ
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1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 10 Αυγ 20 και ϊρα 14:00 και θ
αποςφράγιςθ τθν 11 Αυγ 20 και ϊρα 10.00.

1.6

Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ): http://www.promitheus.gov.gr
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ». (Τοπικι Εφθμερίδα)
Θ παραπάνω εφθμερίδα όπωσ προβεί ςτθ δθμοςίευςθ τθσ ςυνθμμζνθσ περίλθψθσ προκιρυξθσ τθν 03 Αυγ
2020, ςφμφωνα με τα παρακάτω :
(1) Να χρθςιμοποιθκεί ςτοιχεία νοφμερο 6 και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν να
χρθςιμοποιθκοφν Νο 8.
(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χϊρο όχι μεγαλφτερο από 10 χιλιοςτά και οι υπότιτλοι όχι
μεγαλφτερο από 7.
(3) Να αποςτείλει ςτο ΡΒΚ/Δϋ ΚΟΥ/ΔΡΣ μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθ δθμοςίευςθ, 2 φφλλα, μαηί με
το ςχετικό τιμολόγιο.
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.namfi.gr/procurement-announcements από 31 Ιουλ 20.
Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θ παροφςα Διακιρυξθ.
Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ IΙ)
Το Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV)
Το Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Καλισ Εκτζλεςθσ
Θ Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙIΙ)
Το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ)
Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙ)

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.namfi.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ.
Το πλιρεσ ςϊμα τθσ διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ, από 08.00-14.00. Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ
αναπαραγωγισ τουσ, που ανζρχεται ςε 15,00 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και
επιμζλειά του τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι,
πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον
ενδιαφερόμενο.
Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται και αποςτζλλονται αντίςτοιχα με
τθλεμοιοτυπία ι email. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται και απαντϊνται με τθν παραπάνω διαδικαςία.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οι ειδικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και θ
Τεχνικι Ρεριγραφι ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
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η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
Το ΡΒΚ μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.3

Λόγοι αποκλειςμοφ

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
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τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.

Σελίδα 10

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Δεν απαιτείται.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά το κριτιριο με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται
να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τθν ςχετικι
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τθν επιςκευι, για τθν οποία απαιτείται ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν/ κακθκόντων όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι
(Ραράρτθμα ΙIΙ) γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
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Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1:

1

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβ0λι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά
εμφανίηονται ςτο taxisnet.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του2 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.4. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
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Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω
δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ
ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ για το ςφνολο των υπθρεςιϊν.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ:
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1. Θ λζξθ: «ΡΟΣΦΟΑ»
2. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ
3. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ: «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ
οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του
ΡΒΚ»
4. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 10 Αυγ 20
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14.00
5. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ,
θλεκτρονικι διεφκυνςθ)
Ο κυρίωσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) ςφραγιςμζνουσ
υποφακζλουσ:
1. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει: τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ,
τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ και τισ ςχετικζσ με αυτι διατάξεισ
και νόμουσ.
2. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά, ςυνταγμζνθ
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ
Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ και τισ ςχετικζσ με αυτι διατάξεισ και νόμουσ.
Οι δφο (2) ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι, εκτόσ από τον τίτλο τουσ, κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου (προςφορά, επωνυμία, τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ κλπ).
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθ Δνςθ Ρρομθκειϊν
και Συμβάςεων προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν
πρόςκλθςθ για τθν αποςφράγιςθ (άρκρο 96 παρ.3 του ν. 4412/2016).
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν
αντιςτοίχωσ (άρκρο 96 παρ.5 του ν. 4412/2016).
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν (άρκρο 96 παρ.6 του ν. 4412/2016).
Ο προςφζρων, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, κεωρείται αυτομάτωσ ότι αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ότι ζχει
λάβει γνϊςθ των ςυνκθκϊν και απαιτιςεων και ζχει ςχθματίςει πλιρθ εικόνα για το είδοσ τθσ
προμικειασ.
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ, πρόδθλα τυπικά ςφάλματα κλπ. δεν
απορρίπτονται, εάν κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ (άρκρο 102 παρ. 1 ζωσ 4 του
ν. 4412/2016).
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα
ΙΙI),
β) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ, όπωσ
περιγράφεται ςτο Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV)
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Τεχνική προζθορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλα τα ειδικά χαρακτθριςτικά που ζχουν τεκεί ςτθν Τεχνικι
Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ) τθσ Διακιρυξθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω:
α. Τεχνικά εγχειρίδια των καταςκευαςτικϊν οίκων του εξοπλιςμοφ. Απαραιτιτωσ πρζπει να
αναγράφεται θ χϊρα προζλευςθσ των επιµζρουσ τµθµάτων του εξοπλιςμοφ.
β. Ριςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ του εξοπλιςμοφ κατά CE εκτόσ και εάν θ κατά CE καταλλθλότθτα
προκφπτει εµφανϊσ από τα τεχνικά εγχειρίδια και τα άλλα ςυνοδευτικά ζγγραφα του εξοπλιςµοφ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1.3 τθσ Διακιρυξθσ και το Υπόδειγμα Οικονομικισ
Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VI)
Θ τιμι τθσ προμικειασ δίνεται ςε ευρϊ.
Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

Σελίδα 20

3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και βακμολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν
ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι
προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται,
αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί
τθν
θμερομθνία
και
ϊρα
που
ορίηεται
από
τθν
επιτροπι.
β) Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα
με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ
των
εγγράφων
τθσ
ςφμβαςθσ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι,
προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου των οικονομικϊν
προςφορϊν.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν.
Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋκαι βϋ οι φάκελοι
τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
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Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν του αντίςτοιχου ςταδίου.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/2016.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, τελευταίου τριμινου (αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό), ενθμερωμζνο, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο να
προκφπτει ότι από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ,
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
β) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, ενθμερωμζνο, το οποίο να καλφπτει τισ εξισ περιπτϊςεισ:
(1) δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία. Εάν ο
οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ και
(2) δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ
εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
δ) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ
αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
ε) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν
Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του3 από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί
εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ.
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ςτ) Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι
τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο,
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
η) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.
επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) όταν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του ν.4412/2016 και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον οικονομικό φορζα και
και
β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ενςτάςεισ

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα
ι
από
τθ
ςυντζλεςθ
τθσ
παράλειψθσ.
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Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ
οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Στθν
περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο.
Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου.
4. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
5. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ
ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Χανίων, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ.
18/1989(Αϋ8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων
βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Σε περίπτωςθ
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ
αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το
φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με
απόφαςθ τθσ Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν
ςτουσ χϊρουσ εργαςιϊν και αφοφ προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α.

Τιμολόγιο προμικειασ παροχισ υπθρεςιϊν.

β.
Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν (Εκδίδεται
από το ΡΒΚ).
γ.
Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ).
δ.

Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ.

ε.
Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το IBAN
ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.
ςτ.

VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ).

Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε.8% για τθν
παροχι υπθρεςιϊν.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ,
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3

Ενςτάςεισ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαζηική επίλυζη διαθορών
5.4.1. Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ
προμικειασ ι παροχισ υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ
ιδιωτικοφ δικαίου, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ. Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. Αν θ ςφμβαςθ
εκτελείται ςτθν Ρεριφζρεια δφο ι περιςςότερων Διοικθτικϊν Εφετείων, αρμόδιο κακίςταται αυτό που κα
επιλζξει ο προςφεφγων ι ο ενάγων.
5.4.2. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
5.4.3. Θ υπόκεςθ ςυηθτείται ςε δικάςιμο που ορίηεται όςο το δυνατόν ςυντομότερα. Αν ο φάκελοσ
τθσ υπόκεςθσ δεν αποςταλεί ςτο Διοικθτικό Εφετείο από τθ Διοίκθςθ, θ ςυηιτθςθ αναβάλλεται ςε νζα
δικάςιμο, κατά τθν οποία θ υπόκεςθ ςυηθτείται με βάςθ τα ςτοιχεία που προςκομίηει ο προςφεφγων ι ο
ενάγων, αν το ηθτιςει ο ίδιοσ.
5.4.4. Θ ςυηιτθςθ και θ διεξαγωγι τθσ απόδειξθσ ολοκλθρϊνονται ςε μία (1) δικάςιμο. Ζνορκεσ
βεβαιϊςεισ ενϊπιον ειρθνοδίκθ ι ςυμβολαιογράφου ι προξζνου λαμβάνονται υπόψθ, μόνο αν ζχουν
δοκεί φςτερα από κλιτευςθ του αντιδίκου τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ βεβαίωςθ
και, αν πρόκειται να δοκοφν ςτθν αλλοδαπι, οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από αυτι. Θ απόφαςθ
εκδίδεται το ταχφτερο. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Εφετείου είναι αμζςωσ εκτελεςτζσ.
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5.4.5. Κατά των αποφάςεων των Διοικθτικϊν Εφετείων που εκδίδονται ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 μπορεί να αςκθκεί αίτθςθ αναιρζςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, κατά τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Αν από τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ πικανολογείται κίνδυνοσ βλάβθσ δυςχερϊσ
επανορκϊςιμθσ, μπορεί να διαταχκεί με αίτθςθ κάποιου από τουσ διαδίκουσ θ ολικι ι θ εν μζρει
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, με τον όρο παροχισ ανάλογθσ εγγφθςθσ ι και
χωρίσ εγγφθςθ ι να εξαρτθκεί θ εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ από τθν παροχι εγγφθςθσ από τον διάδικο που
ζχει νικιςει. Για τθν αίτθςθ αποφαίνεται, ςυνεδριάηοντασ ωσ ςυμβοφλιο, χωρίσ υποχρεωτικι κλιτευςθ
των διαδίκων, το αρμόδιο τμιμα του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, το οποίο ςυγκροτείται από τρία (3)
μζλθ, ςτα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο ειςθγθτισ τθσ υπόκεςθσ. Θ απόφαςθ τθσ αναςτολισ
μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακλθκεί, με αίτθςθ κάποιου από τουσ διαδίκουσ ζωσ και κατά τθν πρϊτθ
ςυηιτθςθ τθσ αναίρεςθσ.
5.4.6. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε
από όλα τα μζλθ τθσ, που μεταξφ τουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει αναγκαςτικι ομοδικία.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια
επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δκτι του ΡΒΚ για όλα τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ ςτο άρκρο 4.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υλικϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ,
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ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμισ.

Υπτγοσ Κλεάνκθσ Καρατςίν
Διοικθτισ

Ακριβζσ Αντίγραφο

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι
Τμχθσ Συμβάςεων
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ
όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ.
ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί ωσ προσ τθν Τεχνικι Ρεριγραφι του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ
Διακιρυξθσ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ
Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με μζριμνα και ζξοδα του Αναδόχου και κα πρζπει ςε κάκε
περίπτωςθ να ολοκλθρωκεί εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των υλικϊν: Πεδίο Βολισ Κριτθσ, Παηινόσ Ακρωτθρίου, Χανιά.
ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό
των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000,€).

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΚΩΤΘΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΚ 73100
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΥΡΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ
- Τθλζφωνο: 2821026781
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)www.namfi.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): παροχι υπθρεςιϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν
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επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ CPV 45314000-1
Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
[……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι
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παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτθxi·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·


νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·



παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
xvii
Εάν ναι, αναφζρετε :
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«αστοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxx:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Σελίδα 43

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxi; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxii, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxiii:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxiv, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
6) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxxxv το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*……+

*……+

*....……+
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
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viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
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xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxiii

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xxxiv

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xxxv

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xxxvi

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ IΙΙ – Τεχνικι Ρεριγραφι
1. Αντικείµενο
Ο ανάδοχοσ καλείται ςε ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ και ςφμφωνα πάντα µε τισ απαιτιςεισ που
περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ να:
α. Ραρζχει /εγκαταςτιςει οπτικοφσ κατανεμθτζσ .
β. Εκτελζςει εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ οπτικϊν ινϊν/τερµατιςµοφ οπτικϊν ινϊν ςε οπτικοφσ
κατανεµθτζσ
γ.Διευκετιςει τθν αςφαλι διζλευςθ οπτικϊν ινϊν
δ.Ραρζχει /εγκαταςτιςει φρεάτια οπτικϊν ινϊν
ε.Ραρζχει/εγκαταςτιςει/αντικαταςτιςει διατάξεισ ςυγκολλιςεων οπτικϊν ινϊν(οπτικοφσ
ςυνδζςµουσ/µοφφεσ)
ςτ.Ραρζχει ςιµανςθ και καταγραφι κάκε ςτοιχείου τθσ εγκατάςταςθσ
η.Ραρζχει end-to-end µετριςεισ όλων των οπτικϊν ινϊν που ηθτοφνται από τισ παροφςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Θ ςυνεργαςία του ανάδοχου µε τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν κα είναι ςυνεχισ κακϋ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (ςχεδίαςθ/ ζγκριςθ ςχεδίων, καταςκευι, μετριςεισ). Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ
οφείλει να ορίςει κάποιον ςυντονιςτι (project coordinator), ο οποίοσ κα ενθμερϊνει ςε τακτά διαςτιματα
τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και κα ςυντονίηει τισ εργαςίεσ όλων των ςυνεργείων, ϊςτε θ εκτζλεςθ
εργαςιϊν να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ εντόσ του ηθτοφµενου χρόνου. Ο ςυντονιςτισ κα αποτελεί τον
ςφνδεςµο μεταξφ του ανάδοχου και τθσ επίβλεψθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και θ ςυνεργαςία τουσ πρζπει να
είναι άριςτθ.
Πλεσ οι εργαςίεσ πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ 2 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφµβαςθσ
µε τον ανάδοχο. Εάν ο ανάδοχοσ δικαιολογιςει εγγράφωσ ςυγκεκριµζνουσ λόγουσ πζρα τθσ δικισ του
υπαιτιότθτασ, για τουσ οποίουσ ο προαναφερόµενοσ χρόνοσ δεν επαρκεί, θ επιτροπι επίβλεψθσ δφναται
να του εγκρίνει και δφναται να του εγκρίνει και ζναν επιπλζον μινα για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να παράςχει τα ηθτοφμενα του διαγωνιςµοφ µε κατάλλθλα
τεχνικά μζςα και πλιρωσ εκπαιδευμζνο τεχνικό προςωπικό.
Οι ςυμμετζχοντεσ δικαιοφνται, κατόπιν ςχετικοφ αιτιµατοσ, να επιςκεφτοφν προσ ενθµζρωςι τουσ όςεσ
από τισ εγκαταςτάςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κρίνουν απαραίτθτο. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει γνϊςθ
όλων των χϊρων και των τοπικϊν ςυνκθκϊν ςυνοδευόμενοσ από τθν επίβλεψθ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
υποβάλει εγγράφωσ προσ ζγκριςθ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ (ακριβισ όδευςθ οπτικϊν καλωδίων, κζςθ
φρεατίων κλπ) ςχετικά µε το κάκε ςθµείο.

2. Ρεριγραφι εργαςιϊν
Στα κάτωκι ςθµεία υπάρχουν οπτικζσ ίνεσ του ΡΒΚ που ο ανάδοχοσ καλείτε να διευκετιςει – επεκτείνει.
M741:
Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ 50μ καλωδίου
οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ ενταφιαςμζνθσ και μιασ
διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον, κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του
αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ
με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120μ. ςε ιδθ υπάρχουςα
ςωλινωςθ. (Κόςτοσ:2065 €)
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Μ743 (IGLOO κλειςτι αποκικθ):
Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ 50μ καλωδίου
οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ ενταφιαςμζνθσ και μιασ
διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον, κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του
αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ
με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120μ. ςε ιδθ υπάρχουςα
ςωλινωςθ.(Κόςτοσ:2065 €)

20 ΧΙΛ:
Από Μ733Β προσ Μ715Β εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 500μ, τοποκζτθςθ 2
ςωλινων φ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ και εμφφςθςθ οπτικοφ καλωδίου 36 ινϊν
μικουσ 580μ και τερματιςμόσ τουσ ςε rack ςτα Μ733Β και Μ715Β ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ
χϊρου. Ειςαγωγι με ανφψωςθ, εκτόσ αν μπορεί να γίνει με χαμθλό τρφπθμα. Καταςκευι φρεατίου
80*60*60 πόντων ι μεγαλφτερο εάν απαιτείται.(Κόςτοσ:9400€)
Μ653(UNACconference room):
Εκςκαφι trencher μικροτάφρου40*10 πόντουσ μικουσ 80μ. Τοποκζτθςθ 2 ςωλινων μικουσ 80μ φ50 ι
φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 140μ από το
data room ςτο pillar ζξω από το κτιριο τθσ UNAC. Τερματιςμόσ ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου
ςτο data room κακϊσ και τερματιςμόσ μζςα ςτο pillar. (Κόςτοσ:1550 €)

Μ625:
Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν με καταςκευι νζασ μοφφασ και
απομάςτευςθ ινϊν. Εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 45μ, τοποκζτθςθ 2 ςωλινων
μικουσ 45μ φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν ςε
υφιςτάμενθ ςωλινωςθ 100μ, και οπτικοφ καλωδίου 60μ ςε νζα ςωλινωςθ. Καταςκευι φρεατίου 80*60,
ανφψωςθ ςε γαλβανιηζ ςωλινα και ειςαγωγι ςτο κτιριο. Τοποκζτθςθ rack και τερματιςμόσ ςε οπτικό
κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Διαςφνδεςθ με το κτιριο Μελίτθ με 2 patchcord 30μ μζςα ςε ςπιράλ
θλεκτρολογικό,που κα τοποκετθκεί με ςτθρίγματα. (Κόςτοσ:2080 €)
Μ627 (Γραφεία Οπλουργοφ και κθπουροφ) :
Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν. Καταςκευι νζασ διακλαδωτικισ
ςυνδζςμου (μοφφασ) ςτο φρεάτιο ζξω από τθ reception. Τράβθγμα ινϊν από τθν υπάρχουςα υποδομι τθσ
reception ςτο φρεάτιο, πζραςμα καινοφριου οπτικοφ καλωδίου 36 ινϊν και τερματιςμόσ ςε οπτικό
κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Καταςκευι νζασ μοφφασ με ειςαγωγι 5 καλωδίων. Εκςκαφι trencher
μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 40μ,τοποκζτθςθ 4 ςωλινων φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο
μικουσ 40μ με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 160μ ςε νζα ςωλινωςθ,
ειςαγωγι ςε κάκε κτιριο με ανφψωςθ ςε γαλβανιηζ ςωλινα. Τοποκζτθςθ 2 rack και τερματιςμόσ ςε 2
οπτικοφσ κατανεμθτζσ εςωτερικοφ χϊρου. (Κόςτοσ:2840 €)
Ο ανάδοχοσ καλείται:
Να οδθγιςει µε αςφαλι τρόπο µζςω νζων οπτικϊν ινϊν, το ςφνολο των οπτικϊν ινϊν του ΡΒΚ που
καταλιγουν ςτθν εγκατάςταςθ από τθν/τισ τελευταία/εσ µοφφα/εσ ειςαγωγισ τουσ ζωσ το νζο ODF-rack
εντόσ του κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ. Από το ίδιο rack νζεσ οπτικζσ ίνεσ κα οδθγθκοφν ςτθν κζςθ τθσ/των
προαναφερόµενθσ/ων µοφφασ/ϊν ειςαγωγισ, για να ςυγκολλθκοφν εντόσ νζασ/ων µοφφασ/ϊν µε τισ
οπτικζσ ίνεσ που ςυνδζονταν ιδθ µε τισ ειςερχόμενεσ ίνεσ.
Ο αρικµόσ των καλωδίων οπτικϊν ινϊν που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ για να ςυνδζςει το ODF-rack µε
τισ οπτικζσ ίνεσ που ςυνδζονταν παλαιότερα µε τισ ειςερχόµενεσ ίνεσ κα κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ του
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ζργου.
Θ διζλευςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνει εντόσ δφο ανεξάρτθτων ςε όλο το µικοσ οδεφςεων. Θ είςοδοσ
κάκε όδευςθσ ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ κα γίνει επίςθσ από διαφορετικό ςθµείο (υπάρχουν ιδθ
ςχεδόν παντοφ καταςκευαςμζνεσ ειςαγωγζσ καλωδιϊςεων). Ζκαςτθ διαδροµι κα διακζτει διςωλινιο
ςφςτθµα HDPE (High Density Polyethylene) ςωλθνϊςεων (2 xΦ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο ζκαςτοσ)
ειδικϊν για οπτικζσ ίνεσ, τοποκετθμζνων όπου θ διαδρομι εξυπθρετεί εντόσ των υπαρχόντων καναλιϊν
τθσ εγκατάςταςθσ και όπου δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα, εντόσ κατάλλθλου ςκάµµατοσ.
Εντόσ των κτθρίων των εγκαταςτάςεων θ όδευςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνεται επί των ςχαρϊν
όδευςθσ καλωδίων του κτθρίου. Εάν ςε κάποιο ςθµείο δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί κατάλλθλθ αςφαλισ
όδευςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να προτείνει ςτθν επίβλεψθ προσ ζγκριςθ, ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ (πχ
προςκικθ ςχαρϊν) ςυνοδευόμενθ µε τθν αντίςτοιχθ κοςτολόγθςθ.
Πλεσ οι οπτικζσ ίνεσ εντόσ των κτθρίων των εγκαταςτάςεων κα τερματιςτοφν ςε κατάλλθλουσ οπτικοφσ
κατανεµθτζσ που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ ςτο ςθµείο που κα του υποδειχτεί από τθν επίβλεψθ εντόσ
του κτθρίου τθσ εγκατάςταςθσ.
Κάκε οπτικόσ ςφνδεςµοσ που κα τοποκετθκεί εντόσ φρεατίου κα τοποκετθκεί ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να
επιτρζπει τθν μελλοντικι τοποκζτθςθ δεφτερου οπτικοφ ςυνδζςµου ςτο ίδιο φρεάτιο.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει γνϊςθ όλων των χϊρων και των τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ κάκε εγκατάςταςθσ
ςυνοδευόμενοσ από τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υποβάλει εγγράφωσ
προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ, ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ,αναλυτικι λεκτικι περιγραφι, λεπτομερζσ
τοπογραφικό ςχζδιο µε τθν όδευςθ των οπτικϊν ινϊν, κζςθ φρεατίων, κζςθ ειςόδου νζων καλωδιϊςεων
ςτα κτιρια, κζςθ παλαιότερων τθλεπικοινωνιακϊν rack, φωτογραφίεσ ςθµείου (ςε θλεκτρονικι μορφι)ςχετικά µε το κάκε ςθµείο. Ρροσ διευκόλυνςθ του αναδόχου κα του δοκοφν τα υπάρχοντα τοπογραφικά
ςχζδια των εγκαταςτάςεων για τα ςθμεία εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. Ενδεχόµενθ αδυναµία
τθσ επίβλεψθσ να ςυνοδεφςει τον ανάδοχο κατά τθν επικυμθτι από αυτόν θμερομθνία για τθν
επικεϊρθςθ του ςθµείου δεν κα προςµετράται ωσ κακυςτζρθςθ του αναδόχου. Οι εργαςίεσ κα ξεκινοφν
μετά τθ λιψθ τθσ αντίςτοιχθσ ζγκριςθσ ανά ςθµείο. ΤΟ ΡΒΚ οφείλει να απαντιςει εγγράφωσ ςτθν
ζγγραφθ πρόταςθ του αναδόχου για κάκε ςθµείο εντόσ πζντε εργάςιµων θµερϊν. Ενδεχόμενθ περαιτζρω
κακυςτζρθςθ δεν κα προςµετράται ωσ κακυςτζρθςθ του αναδόχου. Θ επίβλεψθ δφναται είτε να εγκρίνει
τθν πρόταςθ του αναδόχου είτε να τθν τροποποιιςει κατά τθν κρίςθ τθσ. Ο ανάδοχοσ καλείται να
υλοποιιςει τθν τελικι εγκεκριμζνθ πρόταςθ.
3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν
3.1 Οπτικοί κατανεµθτζσ
Απαιτείται θ προμικεια οπτικϊν κατανεμθτϊν πλιρωσ ςυμμορφοφμενων µε τισ ακόλουκεσ
προδιαγραφζσ.
1. Κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ µε τα ODF-rack που υπάρχουν.
2. Συρταρωτι μορφι κατανεµθτι toppatching διαχείριςθσ.
3. Μθ διάτρθτθ μεταλλικι αρκρωτι μπροςτινι κφρα διαςτάςεων όςο και θ πρόςοψθ.
4. Κατάλλθλα για τθν υποδοχι 12-24-36 οπτικϊν ινϊν ςε ζνα U µε αντίςτοιχα splicing&patching
ςυρτάρια/καςετίνεσ.
5. Κάκε ςυρτάρι/καςετίνα κα μπορεί να αφαιρείται χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία οπτικϊν
ινϊν ςτο παράπλευρο ςυρτάρι/καςετίνα.
6. Κατάλλθλα για τισ προσ τερματιςμό οπτικζσ ίνεσ µονόϊνα οπτικά καλϊδια (pigtails) µε
εργοςταςιακά προεγκατεςτθµζνουσ ακροδζκτεσ τφπου SC/APC. Πλοι οι ακροδζκτεσ κα είναι καλυμμζνοι
µε αυτοςυγκρατοφµενο πλαςτικό καπάκι προςταςίασ.
7. Τα μονόϊνα οπτικά καλϊδια (pigtail) είναι μικουσ τουλάχιςτον 1,5m, µε max insertionloss 0.3
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db, µε κεραµικό ferrule και ςυνοδεφονται από κερµοςυςτελλόµενο ςωλθνίςκο και μεταλλικό ςτζλεχοσ
προςταςίασ αυτοφ, κατάλλθλο για fusion splicing.
8. Θ πρόςβαςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνεται από τθν αριςτερι πλευρά και θ πρόςβαςθ των
οπτικϊν patchcord κα γίνεται από τθ δεξιά πλευρά.
9. Εργονομικά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα εργαςιϊν οποιαδιποτε ςτιγµι και
όχι µόνο κατά τθν αρχικι εγκατάςταςθ, µε διακζςιµο χϊρο για ςυγκολλιςεισ (splices) ινϊν και αςφαλι
αποκικευςθ περιςςευοφµενου µικουσ οπτικϊν ινϊν κατά ελάχιςτον 1,5 µ οπτικι ίνα για κάκε πόρτα.
10. Ρροςτατευτικά κάµψθσ των οπτικϊν ινϊν µε ακτίνα κάµψθσ ≥3 εκ.
11. Ο ςχεδιαςµόσ κα εξαςφαλίηει μθχανικι και περιβαλλοντολογικι προςταςία των οπτικϊνινϊν.
12. Θα διακζτουν εργοςταςιακό ςθµείο γείωςθσ.
13. Θα ςυνοδεφονται από οτιδιποτε υλικό είναι αναγκαίο για τθν ορκι εγκατάςταςι τουσ.
14. Θα διακζτουν αντιδιαβρωτικι προςταςία ςφµφωνθ µε τα ςχετικά IEC standars.
15. Θερµοκραςία λειτουργίασ: ≤ -20°Cκαι ≥ +55°C
16. Συµµόρφωςθ µε το πρότυπο IEC 61753-1 ωσ προσ τισ κάτωκι δοκιµζσ. Απαιτείται θ κατάκεςθ
των ςχετικϊν testreportτου καταςκευαςτι.
Pigtailswithconnectors:
1. Change of temperature, IEC 61300-2-22
2. Fibre/cable retention, IEC 61300-2-4
3. Mating durability, IEC 61300-2-2
Οπτικοί κατανεµθτζσ:
1. Change of temperature, IEC 61300-2-22
2. Assembly and disassembly IEC 61300-2-33
3. Cable bending, IEC 61300-2-37
3.2 Οπτικοί ςφνδεςµοι (Μοφφεσ)
Θα προςφερκοφν οπτικοί ςφνδεςµοι μονοκυκλωµατικισ διαχείριςθσ τριϊν τφπων:
1. Κατάλλθλοι για ςυνικθ οπτικά καλϊδια 12-24-36 οπτικϊν ινϊν και εξωτερικι εναζρια
ανάρτθςθ από πυλϊνεσ/ ικριϊµατα.
2. Κατάλλθλοι για ςυνικθ οπτικά καλϊδια 12-24-36οπτικϊν ινϊν και εγκατάςταςθ εντόσ φρεατίου
πάνω ςε ειδικι βάςθ ςτιριξθσ ςτα πλαϊνά του φρεατίου.
Θα πρζπει να ικανοποιοφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:
1. Υδατοςτεγισ καταςκευι (µε περίβλθµα, ςφςτθµα ειςαγωγισ-ςφράγιςθσ-αδιαβροχοποίθςθσ
καλωδίων, τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακµόσ ςτεγανότθτασ κατά ελάχιςτο IP68).
2. Θερµοκραςία λειτουργίασ: -40°Cµε +65°C
3. ∆ιάρκεια ηωισ, για εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό περιβάλλον ≥ 15 ζτθ
4. Κατάλλθλεσ για τθ ςυγκόλλθςθ ≥12-48 οπτικϊν ινϊν.
5. Ρρζπει να μποροφν να ςυνυπάρξουν ειςερχόμενα καλϊδια διαφορετικισ διατομισ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει οι οπτικοί ςφνδεςµοι να τοποκετοφνται µε τρόπο που εξαςφαλίηει τθν
δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ για να γίνονται εργαςίεσ (πχ ςτουσ πυλϊνεσ, ςτα ικριϊματα των ηυγϊν
και ςτα φρεάτια κα ζχουν τθ δυνατότθτα να φτάνουν µε εφκολο τρόπο ςτθν επιφάνεια ενόσ πάγκου
εργαςίασ).
3.3 Φρεάτια
Τα φρεάτια που κα εγκαταςτακοφν, κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
1.Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ *Μικοσ xΡλάτοσ xΒάκοσ+: 800mmx 600mmx 600mm.Κατάλλθλα για τθ
φιλοξενία δφο οπτικϊν ςυνδζςµων µεγζκουσ96 οπτικϊν ινϊν ζκαςτοσ.
2. Υλικό καταςκευισ: Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ τουλάχιςτον 150mmµε οπλιςµό 2#Τ377
3.Τα επιµζρουσ τµιµατα κα ανοίγουν κατά το ελάχιςτον 100° . Στισ 90°κα υπάρχει μθχανιςμόσ
αςφαλείασ για τθν αποφυγι ανεπικφμθτου κλειςίματοσ (automatic safe blocking).
4.Το κάλυµµα κα διακζτει αντιολιςκθτικι επζνδυςθ κατάλλθλθ για οδόςτρωµα.
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5.Το άνοιγµα του καλφμματοσ κα προςτατεφεται µε μθχανιςµό κατά παραβιάςεων. Θ πρόςβαςθ
ςτο μθχανιςµό ανοίγµατοσ κα προςτατεφεται µε καπάκι προςταςίασ. Το κλειδί ανοίγµατοσ του
µθχανιςµοφ κα είναι το ίδιο για όλα τα φρεάτια και κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο αποκλειςτικά για τα
φρεάτια του ΡΒΚ (δεν κα είναι ίδιο µε αντίςτοιχα φρεάτια πχ ΕΥ∆ΑΡ,).
6.Κατά το άνοιγµα δεν πρζπει να απαιτοφνται προςπάκεια από το χειριςτι µεγαλφτερθ των 30
daN. Ρρζπει να επιβεβαιωκεί ότι ζνασ τεχνικόσ αρκεί για το αςφαλζσ άνοιγµα και κλείςιµο του φρεατίου.
7. Κατάλλθλα από πλευράσ ςυνκθκϊν που επιτυγχάνουν ςτο εςωτερικό τουσ για τθ φιλοξενία
οπτικϊν ςυνδζςµων.
8. Αντοχι φρεατίου ςε φορτίο δοκιµισ D400 400kN (κατά το πρότυπο ΕΝ 124, Α15).
9.Το φρεάτιο πρζπει να διακζτει με προκαταςκευαςµζνεσ αναµονζσ ειςόδου καλωδιϊςεων (δφο
ςε κάκε πλευρά του) Φ110 χιλ κλειςµζνεσ µε κατάλλθλο υδατοςτεγζσ πϊµα.
3.4 Ρλαςτικοί ςωλινεσ
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ των οπτικϊν καλωδίων προορίηονται για εξωτερικι τοποκζτθςθ εντόσ
ςκάµµατοσ /καναλιϊν. Ο ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του τα κάτωκι:
















Υλικό καταςκευισ: HDPE, 10 at
Θα διακζτουν εςωτερικζσ ραβδϊςεισ κατάλλθλεσ για εµφφςθςθ οπτικισ ίνασ
Εργοςτάςιο καταςκευισ πιςτοποιθμζνο κατά ISO9001
Εξωτερικι διάµετροσ (διατοµι) ςωλινα: 50mm ι 40mmι ςυνδυαςμόσ των δφο
Θα διακζτουν κατάλλθλα εξαρτιµατα για τθν ςτεγανοποίθςθ τθσ ςωλινασ ςτισ άκρεσ µε
ταυτόχρονθ είςοδο καλωδιϊςεων.
Πλα τα εξαρτιµατα ςφνδεςθσ να είναι τα κατάλλθλα ϊςτε να εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα
(κατϋελάχιςτο) ΙP65 για όλθ τθν εγκατάςταςθ
Υψθλι αντοχι ςε κροφςθ, κλίψθ, παραµόρφωςθ. Συµµόρφωςθ µε EN 61386-2-4
Αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία UV.
Εργοςταςιακά εγγυθµζνθ διάρκεια ηωισ, κατ’ ελάχιςτο 5 ζτθ
Πλα τα υλικά πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και πρζπει να είναι αποκθκευµζνα από τθν
παραγωγι τουσ ζωσ τθν εγκατάςταςθ τουσ εντόσ ςτεγαςµζνου χϊρου.
Κάκε ςωλινωςθ κα φιλοξενεί ζνα καλϊδιο οπτικϊν ινϊν εκτόσ και αν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ
δοκεί ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ για κάτι διαφορετικό.
Θ όδευςθ των ςωλινων πρζπει να γίνει χωρίσ διακοπζσ, κλειςτζσ ςτροφζσ ςε όλο το µικοσ τθσ
διαδροµισ τουσ, ϊςτε να διατθρείται θ δυνατότθτα μελλοντικισ προςκικθσ οπτικϊν καλωδίων
µζςω εµφφςθςθσ.
Ππου οι ςωλινεσ κα διζρχονται εντόσ ςκάµµατοσ κα ιςχφουν όςα περιγράφονται ςτθν αντίςτοιχθ
ενότθτα. Ππου κα διζρχονται εντόσ των καναλιϊν τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ κα ζχει φροντίςει
να οµαδοποιιςει όλεσ µαηί τισ ςωλθνϊςεισ ενϊνοντάσ τισ µε ςυνδζςµουσ κάκε πζντε (5) μζτρα,
κατάλλθλθσ αντοχισ ςε ζκκεςθ ςτισ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ.
Στισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ και ςτα φρεάτια οι ςωλθνϊςεισ κα τερµατίηουν εντόσ των
κτθρίων και των φρεατίων ϊςτε το καλϊδιο οπτικϊν ινϊν να μζνει εκτεκειµζνο ςτο μικρότερο
δυνατό μικοσ. Στουσ πυλϊνεσ, ςτα ικριϊµατα των ηυγϊν και όπου αλλοφ θ όδευςθ των
ςωλθνϊςεων ειςζρχεται ςε ςκάµµα ι ςε κανάλι, οι ςωλθνϊςεισ κα τερµατίηουν ςαράντα
εκατοςτά πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.

3.5 Τερματιςμόσ / ςυγκόλλθςθ οπτικϊν ινϊν
Ακολουκοφν προδιαγραφζσ για το τερματιςμό/ςυγκόλλθςθ των οπτικϊν ινϊν:
Οι νζεσ οπτικζσ ίνεσ που κα χρθςιµοποιιςει ο ανάδοχοσ κα είναι κατάλλθλου τφπου ςε ςχζςθ µε τισ
εγκατεςτθµζνεσ οπτικζσ ίνεσ.
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Συγκεκριµζνα:
1. Ππου οι παλαιότερεσ οπτικζσ ίνεσ είναι τφπου G.652x, ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί για τθν
ςυγκόλλθςθ οπτικζσ ίνεσ/οπτικά patchcord τφπου G.652D.
2. Ππου οι παλαιότερεσ οπτικζσ ίνεσ είναι τφπου G.655x, ο ανάδοχοσ κα χρθςιµοποιεί για τθν
ςυγκόλλθςθ οπτικζσ ίνεσ/οπτικά patchcord τφπου G.655D.
Ο ακριβισ τφποσ του εγκατεςτθµζνου καλωδίου ςτα διάφορα ςθµεία του ζργου κα δοκεί ςτον ανάδοχο
από τθν επίβλεψθ του ζργου ςτθν φάςθ τθσ εκτζλεςθσ των αρχικϊν μελετϊν ανά ςθµείο.
Σε κάκε περίπτωςθ που πραγµατοποιείται ςυγκόλλθςθ ςτθν φπαικρο, ειδικά εκτόσ εγκαταςτάςεων ΡΒΚ, ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει για το ςυνεργείο του όλα τα αναγκαία μζςα για τισ εργαςίεσ
ςυγκόλλθςθσ, όπωσ θλεκτρικι γεννιτρια (για παροχι ρεφµατοσ για τθ διενζργεια των ςυγκολλιςεων),
πάγκο εργαςιϊν, ςκίαςθ κλπ.
Οι τερµατιςµοί /ςυγκολλιςεισ να γίνουν από ειδικευµζνο ςυνεργείο µε τθν τεχνικι fusion splicing και
κατάλλθλα πιςτοποιθµζνα όργανα για ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν και καλφτερθ ποιότθτα
τερµατιςµϊν. Οι απϊλειεσ των τερµατιςµϊν/ςυγκολλιςεων κα μετρθκοφν πριν τθν αποχϊρθςθ του
ςυνεργείου ϊςτε να υπάρχει το περικϊριο διόρκωςθσ των όποιων κακοτεχνιϊν.
3.6 Μετριςεισ
Οι μετριςεισ των οπτικϊν ινϊν κα γίνουν µε χριςθ οργάνων πιςτοποίθςθσ τφπου OTDR,(πιςτοποίθςθ ότι
το όργανο είναι καλιμπραριςμενο-βακμονομθμζνο) και Power Meter για µικθ κφµατοσ 1310 nm, 1550 nm
και 1625(1650) nm. Συγκεκριµζνα ηθτοφνται:
 Οπτικι απϊλεια ςφνδεςθσ από άκρθ ςε άκρθ
 Συµβολι εξαςκζνιςθσ ςτουσ οπτικοφσ ςυνδζςµουσ
 Μικοσ τθσ ίνασ
 Ροςοςτό εξαςκζνθςθσ ανά µονάδα µικουσ
 Γραµµικότθτα τθσ απϊλειασ ίνασ ανά µονάδα µικουσ
 Καµπφλθ εξαςκζνιςθσ
 Απόςβεςθ τερµατιςµοφ ςε οπτικοφσ κατενεµθτζσ
 Ανάκλαςθ τερµατιςµοφ ςε οπτικοφσ κατενεµθτζσ
Θα παραδοκοφν αµφίδροµεσ (bidirectional) μετριςεισ όλων των νζων τµθµάτων οπτικϊν ινϊν που κα
καταςκευάςει ο ανάδοχοσ κακϊσ και end to end μετριςεισ μεταξφ των οπτικϊν κατανεµθτϊν ςτισ οπτικζσ
ίνεσ που αφοροφν το ζργο. Εάν διαπιςτωκοφν προβλιματα ςε ςθµεία που δεν περιλαμβάνονται ςτο
παρϊν ζργο, θ επιδιόρκωςι τουσ δεν είναι ευκφνθ του αναδόχου. Πλεσ οι μετριςεισ κα γίνονται πάντα
παρουςία τθσ επίβλεψθσ του ζργου.
Για τα τµιµατα οπτικϊν ινϊν που κα καταςκευάςει ο ανάδοχοσ πρζπει κατά ελάχιςτο να επιτυγχάνονται
τα κάτωκι όρια (οι κάτωκι τιµζσ υπεριςχφουν τισ αναγραφόμενεσ ςτθν τεχνικι περιγραφι του καλωδίου):
Θ πλιρωςθ του ςκάµµατοσ ζωσ δζκα εκατοςτά κάτω από τθν επιφάνεια κα γίνει µε
1550 nm, 1625nm, 1310nmG652
FiberlossdB/km

0,26-0,36

Averagesplice dBloss

0,2

TerminationlossdB

0,7

3.7 Σκάµµατα (τάφροι)
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Το βάκοσ του ςκάµµατοσ κα είναι 40 εκ. από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Στα πρϊτα τρία (3) εκατοςτά ο
ανάδοχοσ κα τοποκετιςει λευκι άµµο για τθν εξοµάλυνςθ τυχόν ανωµαλιϊν. Ράνω από τθν άµµο κα
είναι τοποκετθµζνεσ ανά ηεφγθ ςε κάκε επίπεδο οι ςωλινεσ HDPE φ50 ι φ40. Συνεπϊσ, οι ςωλινεσ HDPE
κα βρίςκονται ςε ςχζςθ µε τθν επιφάνεια ςε βάκοσ 31εκ. για δυο ςωλινεσ. Ράνω από τουσ ςωλινεσ
τοποκετείται αυτοςυµπυκνοφµενο ςκυρόδεµα τφπου Trancees. Ράνω από το ςκυρόδεµα ο ανάδοχοσ κα
τοποκετιςει ανιχνεφςιµο πλζγµα ςιµανςθσ και ωσ εκ τοφτου και προςταςίασ, υπόγειων καλωδίων
χρϊµατοσ πορτοκαλί. Το πλζγµα ςιµανςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ οµοπολυµερζσ
πολυπροπυλζνιο, µε υψθλόβακµό αντίςταςθσ ςτθ ςιψθ, το οποίο ζχει ενςωµατωµζνα µζχρι δφο
ανοξείδωτα ςφρµατα ιχνθλάτθςθσ και µε εκτφπωςθ ςτθν µία πλευρά το κείµενο «ΟΡΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ». Θ
ελάχιςτθ διάµετροσ του ανοξείδωτου ςφρµατοσ κα είναι 0,5 χιλιοςτά µε ελάχιςτθ αντοχι εφελκυςµοφ 150
κιλά ανά 200 χιλ. πλάτοσ και επιµικυνςθ πριν από ςπάςιµο κατά ελάχιςτο12%.
Στα τελευταία 10 εκ. του ςκάµµατοσ ο ανάδοχοσ κα φροντίςει για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ
επιφάνειασ του εδάφουσ µε υλικά επαναφοράσ, χωρίσ ςθµεία αςυνζχειασ ςε ςχζςθ µε το υπόλοιπο
ζδαφοσ. Ραρόλο όπου ςχεδόν παντοφ θ επιφάνεια είναι χαλικοςτρωµζνθ, εάν ςε κάποια ςθµεία
υπάρχουν πλάκεσ ι άλλα υλικά επίςτρωςθσ τθσ επιφάνειασ (π.χ άςφαλτοσ) ο ανάδοχοσ κα
χρθςιμοποιιςει για τθν αποκατάςταςθ ίδιου τφπου υλικά.
3.8 Οπτικά καλϊδια
Ηθτείται πλιρωσ διθλεκτρικό καλϊδιο, loose tube, εξωτερικοφ χϊρου, ςφµφωνα µε τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του οπτικοφ καλωδίου που περιλαµβάνονται ςτο παράρτθµα του παρόντοσ τεφχουσ.

4. Λοιποί Προι
Θ ευκφνθ του ανάδοχου ζγκειται ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, όχι µόνο κατά τρόπο ςφµφωνο µε τισ
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν όρων, αλλά και κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται το τελικό αποτζλεςµα,
δθλαδι άριςτθ απόδοςθ/λειτουργία των εγκαταςτάςεων ςτα διάφορα μζρθ τουσ και ςτο ςφνολό τουσ. Για
το λόγο αυτό δφναται να προτείνει προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν ςυµπλθρωµατικζσ
βελτιϊςεισ ςυνοδευόµενεσ από τθν ανάλογθ τεκµθρίωςθ και κοςτολόγθςθ. Ο ανάδοχοσ καλείτε να
υλοποιιςει ότι εγκρικεί από τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν.
Οποφ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει ότι ςυντρζχουν λόγοι τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει ότι ςυντρζχουν λόγοι αντικατάςταςθσ κάποιου ιδθ εγκατεςτθμζνου
οπτικοφ ςυνδζςµου ι κάποιου άλλου εξαρτιματοσ που ςχετίηεται µε τθν ποιότθτα τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν, οφείλει να ενθμερϊςει τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν για τουσ λόγουσ τθσ
αντικατάςταςθσ και εάν αυτι εγκρικεί από τθν επίβλεψθ να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ του υλικοφ το
οποίο και κα επιµετρθκεί ςτθν τελικι πλθρωµι του.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθµεία κάµψθσ όλων των οπτικϊν ινϊν ϊςτε να
αποφευχκοφν οι τραυματιςμοί ι θ μειωµζνθ απόδοςθ των ινϊν. Σε κάκε άκρο οπτικισ ίνασ (εκτόσ αν
αναγράφεται κάτι διαφορετικό ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν) ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει φροντίςει να
υπάρχουν διακζςιµεσ βερίνεσ οπτικισ ίνασ τουλάχιςτον μικουσ 15 µ.
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ ςθμαντικϊν διαφοροποιιςεων
από τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ επίβλεψθσ, πρζπει να υποβάλει εκ νζου τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ
προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ζµφαςθ πρζπει να δοκεί από τον ανάδοχο ςτον κακαριςµό των χϊρων που δουλεφουν τα ςυνεργεία του.
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Ο κακαριςµόσ των χϊρων (μπάηα κ.λπ.), κα ελζγχεται από τθν επίβλεψθ, θ οποία ςε περίπτωςθ
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ του ανάδοχου, διατθρεί το δικαίωµα να ανακζςει ςε
τρίτουσ τθν εργαςία αυτι µε χρζωςι του.
Οι ςωλθνϊςεισ, τα φρεάτια, οι οπτικοί κατανεµθτζσ και οι καλωδιϊςεισ που κα παραδοκοφν από τον
ανάδοχο πρζπει να ζχουν ςιµανςθ, ακολουκϊντασ τα ιςχφοντα πρότυπα *πχ. ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1, ΕΛΟΤ ΕΝ
50174-3, ISO/IEC 14763-1+.Ειδικότερα, οι υπόγειεσ ςωλθνϊςεισ και τα φρεάτια, κα αποτυπϊνονται
επακριβϊσ ςε τοπογραφικό ςχζδιο. Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ και τα καλϊδια ςτα ςθµεία που είναι εκτόσ
ςωλθνϊςεων πρζπει να ζχουν ςιµανςθ ανά 3 μζτρα. Πλα τα καλϊδια, πρζπει να ζχουν ευκρινι και
ανκεκτικι μονοςιµαντθ ςιµανςθ ςτισ δφο άκρεσ τουσ. Πλεσ οι κφρεσ των οπτικϊν κατανεµθτϊν πρζπει να
ζχουν ευκρινι και ανκεκτικι ςιµανςθ.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ηθµιά προξενθκεί εξ’
αιτίασ του ςε οικοδομικά ςτοιχεία ι εξοπλιςµό του ΡΒΚ και υποχρεοφται ςε περίπτωςθ ηθµιϊν να
αποκαταςτιςει τθν βλάβθ µε ζξοδά του.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει να λαµβάνει κάκε ςχετικό απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία του
προςωπικοφ κατά τισ εργαςίεσ.

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να υποβάλουν ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ για να αξιολογθκοφν κατά τθ φάςθ
τεχνικισ αξιολόγθςθσ όλα τα:
1.Τεχνικά εγχειρίδια των καταςκευαςτικϊν οίκων του εξοπλιςμοφ. Απαραιτιτωσ πρζπει να
αναγράφεται θ χϊρα προζλευςθσ των επιµζρουσ τµθµάτων του εξοπλιςμοφ.
2.Ριςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ του εξοπλιςμοφ κατά CE εκτόσ και εάν θ κατά CE καταλλθλότθτα
προκφπτει εµφανϊσ από τα τεχνικά εγχειρίδια και τα άλλα ςυνοδευτικά ζγγραφα του εξοπλιςµοφ.
Θ παροχι υπθρεςιϊν δεν κα κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ αν δεν παραδοκοφν ςτον ΡΒΚ το ςφνολο των:
1. Τελικϊν (as build) ςχεδίων εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Τα ςχζδια κα είναι απογεγραμμζνα από
αρμόδιουσ μθχανικοφσ οι οποίοι και κα ζχουν τθν ευκφνθ για το “καλϊσ ζχειν” τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ.
2. Πλεσ οι μετριςεισ των οπτικϊν ινϊν που ηθτοφνται.
3. Φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ όλων των χϊρων και ςθµείων του ζργου as-build(ςε
θλεκτρονικι μορφι).
Οι εγκαταςτάςεισ κα καταςκευαςτοφν ευκφνθ του αναδόχου ςφµφωνα µε τουσ όρουσ των ιςχυόντων
Ελλθνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Κανονιςµϊν και Ρροτφπων (ενδεικτικά: ΕΛΟΤ, ITU-T, ETSI για Θ/Μ και
Τθλεπικοινωνιακζσ εγκαταςτάςεισ υποδοµϊν τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων). Στθν περίπτωςθ απόκλιςθσ
από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και νοµοκεςία ο ανάδοχοσ οφείλει να προτείνει εγγράφωσ πρόταςθ
ςυμμόρφωςθσ και να τθν υλοποιιςει κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ από τθν επίβλεψθ χωρίσ να προκφπτει
από αυτιν πρόςκετο κόςτοσ για τον ΡΒΚ.
Πλοσ ο αναγραφόμενοσ εξοπλιςµόσ ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι παραδοτζοσ εκτόσ εάν
αναγράφεται ρθτά το αντίκετο. Πλα τα προςφερόμενα υλικά από τον ανάδοχο κα είναι καινοφργια, χωρίσ
ελαττϊματα, κα πλθροφν τουσ ςχετικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και
τα λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και των υλικϊν αυτϊν. Θ επίβλεψθ ζχει το απόλυτο δικαίωµα του
ελζγχου κάκε υλικοφ που ζρχεται, κακϊσ και τθσ εντολισ απομάκρυνςθσ κάκε υλικοφ ι είδουσ που
προςκοµίςκθκε από τον ανάδοχο για ενςωμάτωςθ ςτο ζργο, και δεν πλθρεί τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ που
αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι των
απαιτοφμενων ςτοιχείων προζλευςθσ των υλικϊν για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν
τουσ, όπωσ και τθν απομάκρυνςθ τουσ µε εντολι τθσ επίβλεψθσ, εάν αυτά αποδειχκοφν ότι δεν είναι
ςφµφωνα µε τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ.
Απαγορεφονται οι διανοίξεισ οπϊν ςτα ςκυροδζματα, εκτόσ εάν προβλζπεται από το παρόν ζγγραφο ι
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υπάρχει θ ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ επίβλεψθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι διανοίξεισ κα γίνονται µε ειδικά
εργαλεία κοπισ και πρζπει να περιορίηονται ςτισ ελάχιςτεσ δυνατζσ διαςτάςεισ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
επίςθσ ςτθν πλιρθ ςτεγανοποίθςθ των οπϊν και αρµϊν, ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ και τισ υποδείξεισ
τθσ επίβλεψθσ.
Ο ανάδοχοσ κα εκπαιδεφςει το αρµόδιο τεχνικό προςωπικό του ΡΒΚ ςτθν ορκι χριςθ του εξοπλιςµοφ και
ςυγκεκριμζνα , οπτικοί κατανεµθτζσ, οπτικοί ςφνδεςµοι, χειριςµόσ φρεατίων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά πρζπει να περιλαμβάνεται θ ορκι εγκατάςταςθ οπτικϊν καλωδίων και οπτικϊν patchcord,
ορκι ςιµανςθ κλπ.
Θ τελικι επιμζτρθςθ των ποςοτιτων (τεµάχια, μζτρα, ςυγκολλιςεισ κλπ) κα γίνεται µε τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςιϊν ςε κάκε εγκατάςταςθ παρουςία του αναδόχου και τθσ επίβλεψθσ τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.

5. Ραράρτθµα
Τεχνικι περιγραφι οπτικισ ίνασ
Οι προδιαγραφζσ και οι ποςότθτεσ των υπό προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν είναι οι ακόλουκεσ:
Οπτικι Κνα διθλεκτρικό καλϊδιο αυςτθρά χωρίσ μεταλλικό μανδφα θ ίχνοσ μετάλλων





















Fiber optic type SM (G.652d)
Εγγυθμζνθ ελάχιςτθ απόδοςθ εκπομπισ GigabitEthernet
Gel filled tube containing 12 individually colored fibers
Glass yarns reinforcement, Ripcord
Indoor/Outdoor cable
Suitable for use in ducts ΟΓ in risers, with loops
Provides basic rodent resistance
ΑΙΙ dielectric design
Outer sheath Loose Tube, Flame retardant, halogen free with υν resistance (LS-ZH-FR)
Compact design
Ambient installation temperature, range Ο .. 40 °C
Operating temperature, range -10 .. 60°C
Storage temperature, range -20 .. 70°C
Laying operation bending radius 170 mm
Minimum static operating bending radius 130 mm
Flame non propagation (IEC60332-1 & NFC32070-C2)
Fire non propagation (IEC60332-3 & NFC32070-C1)
Maximum admissible traction l0ad 250 daN
Maximum tensile load during service 75.0 daN
Crush resistance (IEC60794-1-Ε3) 200 N/em
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ
ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΒΚ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε
Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

(Δmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο

1.
Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο
…………………….. ζην δηαγωληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ νπηηθώλ ηλώλ
γηα ηελ επέθηαζε-αλαβάζκηζε δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ πνπ δηεμάγεη ην
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 29/2020 δηαθήξπμε.
2.
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ.
29/2020 ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο
όξνπο ηεο.
3.
Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο.
4.
Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα.
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5.
Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο
ηνπ.
6.
Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73.

Xαληά, ..............….2020
Ο δειώλ
(ππνγξαθή)
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α….. ΕΥΩ (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ)

-Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ,
(αρ.διακ/ξθσ 29/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Κοςτολόγθςθ Εργαςιϊν
A/A

ΡΕΙΓΑΦΗ
M741:

1

2

Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ 50μ
καλωδίου οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ
ενταφιαςμζνθσ και μιασ διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον,
κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το
κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί
οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120 μ ςε ιδθ υπάρχουςα ςωλινωςθ.
Μ743 (IGLOO κλειςτι αποκικθ):
Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ 50μ
καλωδίου οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ
ενταφιαςμζνθσ και μιασ διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον,
κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το
κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί
οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120 μ ςε ιδθ υπάρχουςα ςωλινωςθ.

3

20 ΧΙΛ:
Από Μ733Β προσ Μ715Β εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 500μ,
τοποκζτθςθ 2 ςωλινων φ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ και εμφφςθςθ
οπτικοφ καλωδίου 36 ινϊν μικουσ 580μ και τερματιςμόσ τουσ ςε rack ςτα Μ733Β και Μ715Β ςε
οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Ειςαγωγι με ανφψωςθ, εκτόσ αν μπορεί να γίνει με
χαμθλό τρφπθμα. Καταςκευι φρεατίου 80*60*60 πόντων ι μεγαλφτερο εάν απαιτείται.

4

Μ653(UNACconference room):
Εκςκαφι trencher μικροτάφρου40*10 πόντουσ μικουσ 80μ. Τοποκζτθςθ 2 ςωλινων
μικουσ 80μ φ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ
καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 140μ από το data room ςτο pillar ζξω από το κτιριο τθσ
UNAC. Τερματιςμόσ ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου ςτο data room κακϊσ
και τερματιςμόσ μζςα ςτο pillar.

5

Μ625:
Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν με καταςκευι νζασ
μοφφασ και απομάςτευςθ ινϊν. Εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ
μικουσ 45μ, τοποκζτθςθ 2 ςωλινων μικουσ 45μ φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με
αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν ςε υφιςτάμενθ ςωλινωςθ 100μ,
και οπτικοφ καλωδίου 60μ ςε νζα ςωλινωςθ. Καταςκευι φρεατίου 80*60, ανφψωςθ
ςε γαλβανιηζ ςωλινα και ειςαγωγι ςτο κτιριο. Τοποκζτθςθ rack και τερματιςμόσ ςε
οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Διαςφνδεςθ με το κτιριο Μελίτθ με 2
patchcord 30μ μζςα ςε ςπιράλ θλεκτρολογικό,που κα τοποκετθκεί με ςτθρίγματα.
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ΣΥΝ
ΚΟΣΤΟΣ

6

Μ627 (Γραφεία Οπλουργοφ και κθπουροφ) :
Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν. Καταςκευι νζασ
διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςτο φρεάτιο ζξω από τθ reception. Τράβθγμα ινϊν από
τθν υπάρχουςα υποδομι τθσ reception ςτο φρεάτιο, πζραςμα καινοφριου οπτικοφ καλωδίου
36 ινϊν και τερματιςμόσ ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Καταςκευι νζασ μοφφασ με
ειςαγωγι 5 καλωδίων. Εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 40μ,τοποκζτθςθ
4 ςωλινων φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο μικουσ 40μ με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ
καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 160μ ςε νζα ςωλινωςθ, ειςαγωγι ςε κάκε κτιριο με ανφψωςθ ςε
γαλβανιηζ ςωλινα. Τοποκζτθςθ 2 rack και τερματιςμόσ ςε 2 οπτικοφσ κατανεμθτζσ εςωτερικοφ
χϊρου.
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΕ ΑΙΘΜΟ …../2020
Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου
οπτικϊν ινϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ
Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ……………. και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ
ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1.

Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ

2.
H εταιρεία ………………………….
εκπροςϊπου),

διά του νομίμου εκπροςϊπου .………………………….(ςτοιχεία

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω:
ΑΘΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ
1.
Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/……./……./Σ……./…….
20/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτι του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ….……………………, που κα
καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ «ΡΒΚ» και αντικείμενο τθσ
αποτελεί θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ οπτικϊν ινϊν για τθν επζκταςθ-αναβάκμιςθ δικτφου
οπτικϊν ινϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό υλικό», από τον Ρρομθκευτι, για τισ
ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 29/2020.
2.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………………… ευρϊ
(………,….. €), χωρίσ Φ.Ρ.Α.
3.

Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται για οποιονδιποτε λόγο.
ΑΘΟ 2
Χρόνοσ Ραράδοςθσ

1.
Θ παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με μζριμνα και ζξοδα του προμθκευτι και κα πρζπει να
ολοκλθρωκεί ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ.
2.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ το ΡΒΚ για τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ
παράδοςθσ των υπθρεςιϊν.
ΑΘΟ 3
Ραραλαβι Υπθρεςιϊν
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Δ/νςθσ Τθλεπικοινωνιϊν του ΡΒΚ ςτο άρκρο 4.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ
επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
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υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υλικϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016.

ΑΘΟ 4
Απόρριψθ Ραραδοτζων-Αντικατάςταςθ
1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι με
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ
ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα
ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

ΑΘΟ 5
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου
1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ,
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
ΑΘΟ 6
Εγγυοδοςία - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
1.
Ο Ανάδοχοσ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτο
ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ ……… με αρικμό ……….., ……………………. ευρϊ (……….,…..
€).
2.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι, μετά τθν
οριςτικι εκκακάριςθ όλων των απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
ΑΘΟ 7
Τρόποσ πλθρωμισ – Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
για πλθρωμι προμθκευτι
1.
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ςε ΕΥΩ, από τθν Κεντρικι Υπθρεςία Χρθματικοφ του ΡΒΚ,
εντόσ 20 θμερϊν από τθν υποβολι του πρωτοκόλλου παραλαβισ και ελζγχου καλισ λειτουργίασ των
υλικϊν από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του ΡΒΚ, με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν:
α.

Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν.

β.
Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των υπθρεςιϊν
(Εκδίδεται από το ΡΒΚ).
γ.
Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ
Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ).
δ.

Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ.

ε.
Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του Ρρομθκευτι και το
IBAN ςτο οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.
ςτ.

VOUCHER (Εκδίδεται από το ΡΒΚ).

2.
Τα τιμολόγια απαλλάςςονται από ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Ρ. 4056/3029/17-6-87
Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν/Υπθρεςία ΦΡΑ και επιβαρφνονται μόνο με Φ.Ε. 8% για τθν
παροχι υπθρεςιϊν.

Σελίδα 67

ΑΘΟ 8
Ανωτζρα βία
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
AΘΟ 9
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ
Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε από
τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ
για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.
AΘΟ 10
Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν
1. Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ
προμικειασ ι παροχισ υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ
ιδιωτικοφ δικαίου, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ. Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. Αν θ ςφμβαςθ
εκτελείται ςτθν Ρεριφζρεια δφο ι περιςςότερων Διοικθτικϊν Εφετείων, αρμόδιο κακίςταται αυτό που κα
επιλζξει ο προςφεφγων ι ο ενάγων.
2. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ
τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο
αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ.
3. Θ υπόκεςθ ςυηθτείται ςε δικάςιμο που ορίηεται όςο το δυνατόν ςυντομότερα. Αν ο φάκελοσ τθσ
υπόκεςθσ δεν αποςταλεί ςτο Διοικθτικό Εφετείο από τθ Διοίκθςθ, θ ςυηιτθςθ αναβάλλεται ςε νζα
δικάςιμο, κατά τθν οποία θ υπόκεςθ ςυηθτείται με βάςθ τα ςτοιχεία που προςκομίηει ο προςφεφγων ι ο
ενάγων, αν το ηθτιςει ο ίδιοσ.
4. Θ ςυηιτθςθ και θ διεξαγωγι τθσ απόδειξθσ ολοκλθρϊνονται ςε μία (1) δικάςιμο. Ζνορκεσ
βεβαιϊςεισ ενϊπιον ειρθνοδίκθ ι ςυμβολαιογράφου ι προξζνου λαμβάνονται υπόψθ, μόνο αν ζχουν
δοκεί φςτερα από κλιτευςθ του αντιδίκου τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ βεβαίωςθ
και, αν πρόκειται να δοκοφν ςτθν αλλοδαπι, οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από αυτι. Θ απόφαςθ
εκδίδεται το ταχφτερο. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Εφετείου είναι αμζςωσ εκτελεςτζσ.
5. Κατά των αποφάςεων των Διοικθτικϊν Εφετείων που εκδίδονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
μπορεί να αςκθκεί αίτθςθ αναιρζςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, κατά τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ. Αν από τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ πικανολογείται κίνδυνοσ βλάβθσ δυςχερϊσ
επανορκϊςιμθσ, μπορεί να διαταχκεί με αίτθςθ κάποιου από τουσ διαδίκουσ θ ολικι ι θ εν μζρει
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, με τον όρο παροχισ ανάλογθσ εγγφθςθσ ι και
χωρίσ εγγφθςθ ι να εξαρτθκεί θ εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ από τθν παροχι εγγφθςθσ από τον διάδικο που
ζχει νικιςει. Για τθν αίτθςθ αποφαίνεται, ςυνεδριάηοντασ ωσ ςυμβοφλιο, χωρίσ υποχρεωτικι κλιτευςθ
των διαδίκων, το αρμόδιο τμιμα του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, το οποίο ςυγκροτείται από τρία (3)
μζλθ, ςτα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο ειςθγθτισ τθσ υπόκεςθσ. Θ απόφαςθ τθσ αναςτολισ
μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακλθκεί, με αίτθςθ κάποιου από τουσ διαδίκουσ ζωσ και κατά τθν πρϊτθ
ςυηιτθςθ
τθσ
αναίρεςθσ.
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6. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από
όλα τα μζλθ τθσ, που μεταξφ τουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει αναγκαςτικι ομοδικία.
ΑΘΟ 11
Τελικζσ διατάξεισ
1.

Θ παροφςα ςφμβαςθ :

α.
Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ.
β.
Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ. Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο Ανάδοχοσ.
2.
Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν,
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι,
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΡΒΚ

Για τον Ρρομθκευτι

Σμχοσ (Ι) Ραντελειμων Κοβλατηισ
Υποδιοικθτισ

Ακριβζσ Αντίγραφο

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι
Τμχθσ Συμβάςεων

ΡΟΣΘΘΚΕΣ
«Ι» Τεχνικι Ρεριγραφι
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ΡΟΣΘΘΚΘ «1» Τεχνικι Ρεριγραφι
1. Αντικείµενο
Ο ανάδοχοσ καλείται ςε ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ και ςφμφωνα πάντα µε τισ απαιτιςεισ που
περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ να:
α. Ραρζχει /εγκαταςτιςει οπτικοφσ κατανεμθτζσ .
β. Εκτελζςει εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ οπτικϊν ινϊν/τερµατιςµοφ οπτικϊν ινϊν ςε οπτικοφσ
κατανεµθτζσ
γ.Διευκετιςει τθν αςφαλι διζλευςθ οπτικϊν ινϊν
δ.Ραρζχει /εγκαταςτιςει φρεάτια οπτικϊν ινϊν
ε.Ραρζχει/εγκαταςτιςει/αντικαταςτιςει διατάξεισ ςυγκολλιςεων οπτικϊν ινϊν(οπτικοφσ
ςυνδζςµουσ/µοφφεσ)
ςτ.Ραρζχει ςιµανςθ και καταγραφι κάκε ςτοιχείου τθσ εγκατάςταςθσ
η.Ραρζχει end-to-end µετριςεισ όλων των οπτικϊν ινϊν που ηθτοφνται από τισ παροφςεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ.
Θ ςυνεργαςία του ανάδοχου µε τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν κα είναι ςυνεχισ κακϋ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν (ςχεδίαςθ/ ζγκριςθ ςχεδίων, καταςκευι, μετριςεισ). Συγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ
οφείλει να ορίςει κάποιον ςυντονιςτι (project coordinator), ο οποίοσ κα ενθμερϊνει ςε τακτά διαςτιματα
τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και κα ςυντονίηει τισ εργαςίεσ όλων των ςυνεργείων, ϊςτε θ εκτζλεςθ
εργαςιϊν να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ εντόσ του ηθτοφµενου χρόνου. Ο ςυντονιςτισ κα αποτελεί τον
ςφνδεςµο μεταξφ του ανάδοχου και τθσ επίβλεψθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και θ ςυνεργαςία τουσ πρζπει να
είναι άριςτθ.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να παράςχει τα ηθτοφμενα του διαγωνιςµοφ µε κατάλλθλα
τεχνικά μζςα και πλιρωσ εκπαιδευμζνο τεχνικό προςωπικό.

2. Ρεριγραφι εργαςιϊν
Στα κάτωκι ςθµεία υπάρχουν οπτικζσ ίνεσ του ΡΒΚ που ο ανάδοχοσ καλείτε να διευκετιςει – επεκτείνει .
M741:
Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ
50μ καλωδίου οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ
ενταφιαςμζνθσ και μιασ διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον,
κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το
κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί
οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120 μ ςε ιδθ υπάρχουςα ςωλινωςθ.
(Κόςτοσ:………. €)

Μ743 (IGLOO κλειςτι αποκικθ):
Τοποκζτθςθ εξωτερικοφ κατανεμθτι, εκςκαφι 30*40 πόντων μικουσ 15μ και τοποκζτθςθ
50μ καλωδίου οπτικισ ίνασ ίδιων αρικμϊν με τθν υπάρχουςα ίνα. Καταςκευι μιασ ευκείασ
ενταφιαςμζνθσ και μιασ διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςε φρεάτιο ιδθ υπάρχον,
κατάλλθλα για φιλοξενία όλου του αρικμοφ των ινϊν. Από τθν διακλαδωτικι κα δοκεί το
κατάλλθλο ηευγάρι ςτον κατανεμθτι ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζπων και κα τοποκετθκεί
οπτικό καλϊδιο 12 ινϊν μικουσ περίπου 120 μ ςε ιδθ υπάρχουςα
ςωλινωςθ.(Κόςτοσ:……….€)
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20 ΧΙΛ:
Από Μ733Β προσ Μ715Β εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ 500μ,
τοποκζτθςθ 2 ςωλινων φ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ και
εμφφςθςθ οπτικοφ καλωδίου 36 ινϊν μικουσ 580μ και τερματιςμόσ τουσ ςε rack ςτα
Μ733Β και Μ715Β ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Ειςαγωγι με ανφψωςθ,
εκτόσ αν μπορεί να γίνει με χαμθλό τρφπθμα. Καταςκευι φρεατίου 80*60*60 πόντων ι
μεγαλφτερο εάν απαιτείται.(Κόςτοσ:………..€)

Μ653(UNACconference room):
Εκςκαφι trencher μικροτάφρου40*10 πόντουσ μικουσ 80μ. Τοποκζτθςθ 2 ςωλινων
μικουσ 80μ φ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ
καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 140μ από το data room ςτο pillar ζξω από το κτιριο τθσ UNAC.
Τερματιςμόσ ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου ςτο data room κακϊσ και
τερματιςμόσ μζςα ςτο pillar. (Κόςτοσ:……….. €)

Μ625:
Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν με καταςκευι νζασ
μοφφασ και απομάςτευςθ ινϊν. Εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ μικουσ
45μ, τοποκζτθςθ 2 ςωλινων μικουσ 45μ φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο με
αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν ςε υφιςτάμενθ ςωλινωςθ 100μ, και
οπτικοφ καλωδίου 60μ ςε νζα ςωλινωςθ. Καταςκευι φρεατίου 80*60, ανφψωςθ ςε
γαλβανιηζ ςωλινα και ειςαγωγι ςτο κτιριο. Τοποκζτθςθ rack και τερματιςμόσ ςε οπτικό
κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Διαςφνδεςθ με το κτιριο Μελίτθ με 2 patchcord 30μ μζςα
ςε ςπιράλ θλεκτρολογικό,που κα τοποκετθκεί με ςτθρίγματα. (Κόςτοσ:………… €)

Μ627 (Γραφεία Οπλουργοφ και κθπουροφ) :
.Διαςφνδεςθ με το υφιςτάμενο BACKBONE δίκτυο οπτικϊν ινϊν. Καταςκευι νζασ
διακλαδωτικισ ςυνδζςμου (μοφφασ) ςτο φρεάτιο ζξω από τθ reception. Τράβθγμα ινϊν
από τθν υπάρχουςα υποδομι τθσ reception ςτο φρεάτιο, πζραςμα καινοφριου οπτικοφ
καλωδίου 36 ινϊν και τερματιςμόσ ςε οπτικό κατανεμθτι εςωτερικοφ χϊρου. Καταςκευι
νζασ μοφφασ με ειςαγωγι 5 καλωδίων. Εκςκαφι trencher μικροτάφρου 40*10 πόντουσ
μικουσ 40μ,τοποκζτθςθ 4 ςωλινων φ50ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο μικουσ 40μ με
αποκατάςταςθ. Ρζραςμα οπτικοφ καλωδίου 12 ινϊν μικουσ 160μ ςε νζα ςωλινωςθ,
ειςαγωγι ςε κάκε κτιριο με ανφψωςθ ςε γαλβανιηζ ςωλινα. Τοποκζτθςθ 2 rack και
τερματιςμόσ ςε 2 οπτικοφσ κατανεμθτζσ εςωτερικοφ χϊρου. (Κόςτοσ:……….. €)
Ο ανάδοχοσ καλείται:
Να οδθγιςει µε αςφαλι τρόπο µζςω νζων οπτικϊν ινϊν, το ςφνολο των οπτικϊν ινϊν του ΡΒΚ που
καταλιγουν ςτθν εγκατάςταςθ από τθν/τισ τελευταία/εσ µοφφα/εσ ειςαγωγισ τουσ ζωσ το νζο ODF-rack
εντόσ του κτιρίου τθσ εγκατάςταςθσ. Από το ίδιο rack νζεσ οπτικζσ ίνεσ κα οδθγθκοφν ςτθν κζςθ τθσ/των
προαναφερόµενθσ/ων µοφφασ/ϊν ειςαγωγισ, για να ςυγκολλθκοφν εντόσ νζασ/ων µοφφασ/ϊν µε τισ
οπτικζσ ίνεσ που ςυνδζονταν ιδθ µε τισ ειςερχόμενεσ ίνεσ.
Ο αρικµόσ των καλωδίων οπτικϊν ινϊν που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ για να ςυνδζςει το ODF-rack µε
τισ οπτικζσ ίνεσ που ςυνδζονταν παλαιότερα µε τισ ειςερχόµενεσ ίνεσ κα κακοριςτεί από τθν επίβλεψθ του
ζργου.
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Θ διζλευςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνει εντόσ δφο ανεξάρτθτων ςε όλο το µικοσ οδεφςεων. Θ είςοδοσ
κάκε όδευςθσ ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ κα γίνει επίςθσ από διαφορετικό ςθµείο (υπάρχουν ιδθ
ςχεδόν παντοφ καταςκευαςμζνεσ ειςαγωγζσ καλωδιϊςεων). Ζκαςτθ διαδροµι κα διακζτει διςωλινιο
ςφςτθµα HDPE (High Density Polyethylene) ςωλθνϊςεων (2 xΦ50 ι φ40 ι ςυνδυαςμόσ των δφο ζκαςτοσ)
ειδικϊν για οπτικζσ ίνεσ, τοποκετθμζνων όπου θ διαδρομι εξυπθρετεί εντόσ των υπαρχόντων καναλιϊν
τθσ εγκατάςταςθσ και όπου δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα, εντόσ κατάλλθλου ςκάµµατοσ.
Εντόσ των κτθρίων των εγκαταςτάςεων θ όδευςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνεται επί των ςχαρϊν
όδευςθσ καλωδίων του κτθρίου. Εάν ςε κάποιο ςθµείο δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί κατάλλθλθ αςφαλισ
όδευςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να προτείνει ςτθν επίβλεψθ προσ ζγκριςθ, ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ (πχ
προςκικθ ςχαρϊν) ςυνοδευόμενθ µε τθν αντίςτοιχθ κοςτολόγθςθ.
Πλεσ οι οπτικζσ ίνεσ εντόσ των κτθρίων των εγκαταςτάςεων κα τερματιςτοφν ςε κατάλλθλουσ οπτικοφσ
κατανεµθτζσ που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ ςτο ςθµείο που κα του υποδειχτεί από τθν επίβλεψθ εντόσ
του κτθρίου τθσ εγκατάςταςθσ.
Κάκε οπτικόσ ςφνδεςµοσ που κα τοποκετθκεί εντόσ φρεατίου κα τοποκετθκεί ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να
επιτρζπει τθν μελλοντικι τοποκζτθςθ δεφτερου οπτικοφ ςυνδζςµου ςτο ίδιο φρεάτιο.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να λάβει γνϊςθ όλων των χϊρων και των τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ κάκε εγκατάςταςθσ
ςυνοδευόμενοσ από τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υποβάλει εγγράφωσ
προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ, ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ,αναλυτικι λεκτικι περιγραφι, λεπτομερζσ
τοπογραφικό ςχζδιο µε τθν όδευςθ των οπτικϊν ινϊν, κζςθ φρεατίων, κζςθ ειςόδου νζων καλωδιϊςεων
ςτα κτιρια, κζςθ παλαιότερων τθλεπικοινωνιακϊν rack, φωτογραφίεσ ςθµείου (ςε θλεκτρονικι μορφι)ςχετικά µε το κάκε ςθµείο. Ρροσ διευκόλυνςθ του αναδόχου κα του δοκοφν τα υπάρχοντα τοπογραφικά
ςχζδια των εγκαταςτάςεων για τα ςθμεία εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. Ενδεχόµενθ αδυναµία
τθσ επίβλεψθσ να ςυνοδεφςει τον ανάδοχο κατά τθν επικυμθτι από αυτόν θμερομθνία για τθν
επικεϊρθςθ του ςθµείου δεν κα προςµετράται ωσ κακυςτζρθςθ του αναδόχου. Οι εργαςίεσ κα ξεκινοφν
μετά τθ λιψθ τθσ αντίςτοιχθσ ζγκριςθσ ανά ςθµείο. ΤΟ ΡΒΚ οφείλει να απαντιςει εγγράφωσ ςτθν
ζγγραφθ πρόταςθ του αναδόχου για κάκε ςθµείο εντόσ πζντε εργάςιµων θµερϊν. Ενδεχόμενθ περαιτζρω
κακυςτζρθςθ δεν κα προςµετράται ωσ κακυςτζρθςθ του αναδόχου. Θ επίβλεψθ δφναται είτε να εγκρίνει
τθν πρόταςθ του αναδόχου είτε να τθν τροποποιιςει κατά τθν κρίςθ τθσ. Ο ανάδοχοσ καλείται να
υλοποιιςει τθν τελικι εγκεκριμζνθ πρόταςθ.
3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ και εργαςιϊν
3.1 Οπτικοί κατανεµθτζσ
Απαιτείται θ προμικεια οπτικϊν κατανεμθτϊν πλιρωσ ςυμμορφοφμενων µε τισ ακόλουκεσ
προδιαγραφζσ.
1. Κατάλλθλοι για εγκατάςταςθ µε τα ODF-rack που υπάρχουν.
2. Συρταρωτι μορφι κατανεµθτι toppatching διαχείριςθσ.
3. Μθ διάτρθτθ μεταλλικι αρκρωτι μπροςτινι κφρα διαςτάςεων όςο και θ πρόςοψθ.
4. Κατάλλθλα για τθν υποδοχι 12-24-36 οπτικϊν ινϊν ςε ζνα U µε αντίςτοιχα splicing&patching
ςυρτάρια/καςετίνεσ.
5. Κάκε ςυρτάρι/καςετίνα κα μπορεί να αφαιρείται χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία οπτικϊν
ινϊν ςτο παράπλευρο ςυρτάρι/καςετίνα.
6. Κατάλλθλα για τισ προσ τερματιςμό οπτικζσ ίνεσ µονόϊνα οπτικά καλϊδια (pigtails) µε
εργοςταςιακά προεγκατεςτθµζνουσ ακροδζκτεσ τφπου SC/APC. Πλοι οι ακροδζκτεσ κα είναι καλυμμζνοι
µε αυτοςυγκρατοφµενο πλαςτικό καπάκι προςταςίασ.
7. Τα μονόϊνα οπτικά καλϊδια (pigtail) είναι μικουσ τουλάχιςτον 1,5m, µε max insertionloss 0.3
db, µε κεραµικό ferrule και ςυνοδεφονται από κερµοςυςτελλόµενο ςωλθνίςκο και μεταλλικό ςτζλεχοσ
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προςταςίασ αυτοφ, κατάλλθλο για fusion splicing.
8. Θ πρόςβαςθ των οπτικϊν καλωδίων κα γίνεται από τθν αριςτερι πλευρά και θ πρόςβαςθ των
οπτικϊν patchcord κα γίνεται από τθ δεξιά πλευρά.
9. Εργονομικά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα εργαςιϊν οποιαδιποτε ςτιγµι και
όχι µόνο κατά τθν αρχικι εγκατάςταςθ, µε διακζςιµο χϊρο για ςυγκολλιςεισ (splices) ινϊν και αςφαλι
αποκικευςθ περιςςευοφµενου µικουσ οπτικϊν ινϊν κατά ελάχιςτον 1,5 µ οπτικι ίνα για κάκε πόρτα.
10. Ρροςτατευτικά κάµψθσ των οπτικϊν ινϊν µε ακτίνα κάµψθσ ≥3 εκ.
11. Ο ςχεδιαςµόσ κα εξαςφαλίηει μθχανικι και περιβαλλοντολογικι προςταςία των οπτικϊνινϊν.
12. Θα διακζτουν εργοςταςιακό ςθµείο γείωςθσ.
13. Θα ςυνοδεφονται από οτιδιποτε υλικό είναι αναγκαίο για τθν ορκι εγκατάςταςι τουσ.
14. Θα διακζτουν αντιδιαβρωτικι προςταςία ςφµφωνθ µε τα ςχετικά IEC standars.
15. Θερµοκραςία λειτουργίασ: ≤ -20°Cκαι ≥ +55°C
16. Συµµόρφωςθ µε το πρότυπο IEC 61753-1 ωσ προσ τισ κάτωκι δοκιµζσ. Απαιτείται θ κατάκεςθ
των ςχετικϊν testreportτου καταςκευαςτι.
Pigtailswithconnectors:
1. Change of temperature, IEC 61300-2-22
2. Fibre/cable retention, IEC 61300-2-4
3. Mating durability, IEC 61300-2-2
Οπτικοί κατανεµθτζσ:
1. Change of temperature, IEC 61300-2-22
2. Assembly and disassembly IEC 61300-2-33
3. Cable bending, IEC 61300-2-37
3.2 Οπτικοί ςφνδεςµοι (Μοφφεσ)
Θα προςφερκοφν οπτικοί ςφνδεςµοι μονοκυκλωµατικισ διαχείριςθσ τριϊν τφπων:
1. Κατάλλθλοι για ςυνικθ οπτικά καλϊδια 12-24-36 οπτικϊν ινϊν και εξωτερικι εναζρια
ανάρτθςθ από πυλϊνεσ/ ικριϊµατα.
2. Κατάλλθλοι για ςυνικθ οπτικά καλϊδια 12-24-36οπτικϊν ινϊν και εγκατάςταςθ εντόσ φρεατίου
πάνω ςε ειδικι βάςθ ςτιριξθσ ςτα πλαϊνά του φρεατίου.
Θα πρζπει να ικανοποιοφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:
1. Υδατοςτεγισ καταςκευι (µε περίβλθµα, ςφςτθµα ειςαγωγισ-ςφράγιςθσ-αδιαβροχοποίθςθσ
καλωδίων, τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακµόσ ςτεγανότθτασ κατά ελάχιςτο IP68).
2. Θερµοκραςία λειτουργίασ: -40°Cµε +65°C
3. ∆ιάρκεια ηωισ, για εγκατάςταςθ ςε εξωτερικό περιβάλλον ≥ 15 ζτθ
4. Κατάλλθλεσ για τθ ςυγκόλλθςθ ≥12-48 οπτικϊν ινϊν.
5. Ρρζπει να μποροφν να ςυνυπάρξουν ειςερχόμενα καλϊδια διαφορετικισ διατομισ.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει οι οπτικοί ςφνδεςµοι να τοποκετοφνται µε τρόπο που εξαςφαλίηει τθν
δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ για να γίνονται εργαςίεσ (πχ ςτουσ πυλϊνεσ, ςτα ικριϊματα των ηυγϊν
και ςτα φρεάτια κα ζχουν τθ δυνατότθτα να φτάνουν µε εφκολο τρόπο ςτθν επιφάνεια ενόσ πάγκου
εργαςίασ).
3.3 Φρεάτια
Τα φρεάτια που κα εγκαταςτακοφν, κα ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
1.Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ *Μικοσ xΡλάτοσ xΒάκοσ+: 800mmx 600mmx 600mm.Κατάλλθλα για τθ
φιλοξενία δφο οπτικϊν ςυνδζςµων µεγζκουσ96 οπτικϊν ινϊν ζκαςτοσ.
2. Υλικό καταςκευισ: Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ τουλάχιςτον 150mmµε οπλιςµό 2#Τ377
3.Τα επιµζρουσ τµιµατα κα ανοίγουν κατά το ελάχιςτον 100° . Στισ 90°κα υπάρχει μθχανιςμόσ
αςφαλείασ για τθν αποφυγι ανεπικφμθτου κλειςίματοσ (automatic safe blocking).
4.Το κάλυµµα κα διακζτει αντιολιςκθτικι επζνδυςθ κατάλλθλθ για οδόςτρωµα.
5.Το άνοιγµα του καλφμματοσ κα προςτατεφεται µε μθχανιςµό κατά παραβιάςεων. Θ πρόςβαςθ
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ςτο μθχανιςµό ανοίγµατοσ κα προςτατεφεται µε καπάκι προςταςίασ. Το κλειδί ανοίγµατοσ του
µθχανιςµοφ κα είναι το ίδιο για όλα τα φρεάτια και κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο αποκλειςτικά για τα
φρεάτια του ΡΒΚ (δεν κα είναι ίδιο µε αντίςτοιχα φρεάτια πχ ΕΥ∆ΑΡ,).
6.Κατά το άνοιγµα δεν πρζπει να απαιτοφνται προςπάκεια από το χειριςτι µεγαλφτερθ των 30
daN. Ρρζπει να επιβεβαιωκεί ότι ζνασ τεχνικόσ αρκεί για το αςφαλζσ άνοιγµα και κλείςιµο του φρεατίου.
7. Κατάλλθλα από πλευράσ ςυνκθκϊν που επιτυγχάνουν ςτο εςωτερικό τουσ για τθ φιλοξενία
οπτικϊν ςυνδζςµων.
8. Αντοχι φρεατίου ςε φορτίο δοκιµισ D400 400kN (κατά το πρότυπο ΕΝ 124, Α15).
9.Το φρεάτιο πρζπει να διακζτει με προκαταςκευαςµζνεσ αναµονζσ ειςόδου καλωδιϊςεων (δφο
ςε κάκε πλευρά του) Φ110 χιλ κλειςµζνεσ µε κατάλλθλο υδατοςτεγζσ πϊµα.
3.4 Ρλαςτικοί ςωλινεσ
Οι πλαςτικοί ςωλινεσ προςταςίασ των οπτικϊν καλωδίων προορίηονται για εξωτερικι τοποκζτθςθ εντόσ
ςκάµµατοσ /καναλιϊν. Ο ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ του τα κάτωκι:
















Υλικό καταςκευισ: HDPE, 10 at
Θα διακζτουν εςωτερικζσ ραβδϊςεισ κατάλλθλεσ για εµφφςθςθ οπτικισ ίνασ
Εργοςτάςιο καταςκευισ πιςτοποιθμζνο κατά ISO9001
Εξωτερικι διάµετροσ (διατοµι) ςωλινα: 50mm ι 40mmι ςυνδυαςμόσ των δφο
Θα διακζτουν κατάλλθλα εξαρτιµατα για τθν ςτεγανοποίθςθ τθσ ςωλινασ ςτισ άκρεσ µε
ταυτόχρονθ είςοδο καλωδιϊςεων.
Πλα τα εξαρτιµατα ςφνδεςθσ να είναι τα κατάλλθλα ϊςτε να εξαςφαλίηουν ςτεγανότθτα
(κατϋελάχιςτο) ΙP65 για όλθ τθν εγκατάςταςθ
Υψθλι αντοχι ςε κροφςθ, κλίψθ, παραµόρφωςθ. Συµµόρφωςθ µε EN 61386-2-4
Αντοχι ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία UV.
Εργοςταςιακά εγγυθµζνθ διάρκεια ηωισ, κατ’ ελάχιςτο 5 ζτθ
Πλα τα υλικά πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και πρζπει να είναι αποκθκευµζνα από τθν
παραγωγι τουσ ζωσ τθν εγκατάςταςθ τουσ εντόσ ςτεγαςµζνου χϊρου.
Κάκε ςωλινωςθ κα φιλοξενεί ζνα καλϊδιο οπτικϊν ινϊν εκτόσ και αν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ
δοκεί ζγκριςθ από τθν επίβλεψθ για κάτι διαφορετικό.
Θ όδευςθ των ςωλινων πρζπει να γίνει χωρίσ διακοπζσ, κλειςτζσ ςτροφζσ ςε όλο το µικοσ τθσ
διαδροµισ τουσ, ϊςτε να διατθρείται θ δυνατότθτα μελλοντικισ προςκικθσ οπτικϊν καλωδίων
µζςω εµφφςθςθσ.
Ππου οι ςωλινεσ κα διζρχονται εντόσ ςκάµµατοσ κα ιςχφουν όςα περιγράφονται ςτθν αντίςτοιχθ
ενότθτα. Ππου κα διζρχονται εντόσ των καναλιϊν τθσ εγκατάςταςθσ ο ανάδοχοσ κα ζχει φροντίςει
να οµαδοποιιςει όλεσ µαηί τισ ςωλθνϊςεισ ενϊνοντάσ τισ µε ςυνδζςµουσ κάκε πζντε (5) μζτρα,
κατάλλθλθσ αντοχισ ςε ζκκεςθ ςτισ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ.
Στισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του ΡΒΚ και ςτα φρεάτια οι ςωλθνϊςεισ κα τερµατίηουν εντόσ των
κτθρίων και των φρεατίων ϊςτε το καλϊδιο οπτικϊν ινϊν να μζνει εκτεκειµζνο ςτο μικρότερο
δυνατό μικοσ. Στουσ πυλϊνεσ, ςτα ικριϊµατα των ηυγϊν και όπου αλλοφ θ όδευςθ των
ςωλθνϊςεων ειςζρχεται ςε ςκάµµα ι ςε κανάλι, οι ςωλθνϊςεισ κα τερµατίηουν ςαράντα
εκατοςτά πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.

3.5 Τερματιςμόσ / ςυγκόλλθςθ οπτικϊν ινϊν
Ακολουκοφν προδιαγραφζσ για το τερματιςμό/ςυγκόλλθςθ των οπτικϊν ινϊν:
Οι νζεσ οπτικζσ ίνεσ που κα χρθςιµοποιιςει ο ανάδοχοσ κα είναι κατάλλθλου τφπου ςε ςχζςθ µε τισ
εγκατεςτθµζνεσ οπτικζσ ίνεσ.
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Συγκεκριµζνα:
1. Ππου οι παλαιότερεσ οπτικζσ ίνεσ είναι τφπου G.652x, ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί για τθν
ςυγκόλλθςθ οπτικζσ ίνεσ/οπτικά patchcord τφπου G.652D.
2. Ππου οι παλαιότερεσ οπτικζσ ίνεσ είναι τφπου G.655x, ο ανάδοχοσ κα χρθςιµοποιεί για τθν
ςυγκόλλθςθ οπτικζσ ίνεσ/οπτικά patchcord τφπου G.655D.
Ο ακριβισ τφποσ του εγκατεςτθµζνου καλωδίου ςτα διάφορα ςθµεία του ζργου κα δοκεί ςτον ανάδοχο
από τθν επίβλεψθ του ζργου ςτθν φάςθ τθσ εκτζλεςθσ των αρχικϊν μελετϊν ανά ςθµείο.
Σε κάκε περίπτωςθ που πραγµατοποιείται ςυγκόλλθςθ ςτθν φπαικρο, ειδικά εκτόσ εγκαταςτάςεων ΡΒΚ, ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει για το ςυνεργείο του όλα τα αναγκαία μζςα για τισ εργαςίεσ
ςυγκόλλθςθσ, όπωσ θλεκτρικι γεννιτρια (για παροχι ρεφµατοσ για τθ διενζργεια των ςυγκολλιςεων),
πάγκο εργαςιϊν, ςκίαςθ κλπ.
Οι τερµατιςµοί /ςυγκολλιςεισ να γίνουν από ειδικευµζνο ςυνεργείο µε τθν τεχνικι fusion splicing και
κατάλλθλα πιςτοποιθµζνα όργανα για ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν και καλφτερθ ποιότθτα
τερµατιςµϊν. Οι απϊλειεσ των τερµατιςµϊν/ςυγκολλιςεων κα μετρθκοφν πριν τθν αποχϊρθςθ του
ςυνεργείου ϊςτε να υπάρχει το περικϊριο διόρκωςθσ των όποιων κακοτεχνιϊν.
3.6 Μετριςεισ
Οι μετριςεισ των οπτικϊν ινϊν κα γίνουν µε χριςθ οργάνων πιςτοποίθςθσ τφπου OTDR,(πιςτοποίθςθ ότι
το όργανο είναι καλιμπραριςμενο-βακμονομθμζνο) και Power Meter για µικθ κφµατοσ 1310 nm, 1550 nm
και 1625(1650) nm. Συγκεκριµζνα ηθτοφνται:
 Οπτικι απϊλεια ςφνδεςθσ από άκρθ ςε άκρθ
 Συµβολι εξαςκζνιςθσ ςτουσ οπτικοφσ ςυνδζςµουσ
 Μικοσ τθσ ίνασ
 Ροςοςτό εξαςκζνθςθσ ανά µονάδα µικουσ
 Γραµµικότθτα τθσ απϊλειασ ίνασ ανά µονάδα µικουσ
 Καµπφλθ εξαςκζνιςθσ
 Απόςβεςθ τερµατιςµοφ ςε οπτικοφσ κατενεµθτζσ
 Ανάκλαςθ τερµατιςµοφ ςε οπτικοφσ κατενεµθτζσ
Θα παραδοκοφν αµφίδροµεσ (bidirectional) μετριςεισ όλων των νζων τµθµάτων οπτικϊν ινϊν που κα
καταςκευάςει ο ανάδοχοσ κακϊσ και end to end μετριςεισ μεταξφ των οπτικϊν κατανεµθτϊν ςτισ οπτικζσ
ίνεσ που αφοροφν το ζργο. Εάν διαπιςτωκοφν προβλιματα ςε ςθµεία που δεν περιλαμβάνονται ςτο
παρϊν ζργο, θ επιδιόρκωςι τουσ δεν είναι ευκφνθ του αναδόχου. Πλεσ οι μετριςεισ κα γίνονται πάντα
παρουςία τθσ επίβλεψθσ του ζργου.
Για τα τµιµατα οπτικϊν ινϊν που κα καταςκευάςει ο ανάδοχοσ πρζπει κατά ελάχιςτο να επιτυγχάνονται
τα κάτωκι όρια (οι κάτωκι τιµζσ υπεριςχφουν τισ αναγραφόμενεσ ςτθν τεχνικι περιγραφι του καλωδίου):
Θ πλιρωςθ του ςκάµµατοσ ζωσ δζκα εκατοςτά κάτω από τθν επιφάνεια κα γίνει µε
1550 nm, 1625nm, 1310nmG652
FiberlossdB/km

0,26-0,36

Averagesplice dBloss

0,2

TerminationlossdB

0,7

3.7 Σκάµµατα (τάφροι)

Σελίδα 75

Το βάκοσ του ςκάµµατοσ κα είναι 40 εκ. από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Στα πρϊτα τρία (3) εκατοςτά ο
ανάδοχοσ κα τοποκετιςει λευκι άµµο για τθν εξοµάλυνςθ τυχόν ανωµαλιϊν. Ράνω από τθν άµµο κα
είναι τοποκετθµζνεσ ανά ηεφγθ ςε κάκε επίπεδο οι ςωλινεσ HDPE φ50 ι φ40. Συνεπϊσ, οι ςωλινεσ HDPE
κα βρίςκονται ςε ςχζςθ µε τθν επιφάνεια ςε βάκοσ 31εκ. για δυο ςωλινεσ. Ράνω από τουσ ςωλινεσ
τοποκετείται αυτοςυµπυκνοφµενο ςκυρόδεµα τφπου Trancees. Ράνω από το ςκυρόδεµα ο ανάδοχοσ κα
τοποκετιςει ανιχνεφςιµο πλζγµα ςιµανςθσ και ωσ εκ τοφτου και προςταςίασ, υπόγειων καλωδίων
χρϊµατοσ πορτοκαλί. Το πλζγµα ςιµανςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ οµοπολυµερζσ
πολυπροπυλζνιο, µε υψθλόβακµό αντίςταςθσ ςτθ ςιψθ, το οποίο ζχει ενςωµατωµζνα µζχρι δφο
ανοξείδωτα ςφρµατα ιχνθλάτθςθσ και µε εκτφπωςθ ςτθν µία πλευρά το κείµενο «ΟΡΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ». Θ
ελάχιςτθ διάµετροσ του ανοξείδωτου ςφρµατοσ κα είναι 0,5 χιλιοςτά µε ελάχιςτθ αντοχι εφελκυςµοφ 150
κιλά ανά 200 χιλ. πλάτοσ και επιµικυνςθ πριν από ςπάςιµο κατά ελάχιςτο12%.
Στα τελευταία 10 εκ. του ςκάµµατοσ ο ανάδοχοσ κα φροντίςει για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ
επιφάνειασ του εδάφουσ µε υλικά επαναφοράσ, χωρίσ ςθµεία αςυνζχειασ ςε ςχζςθ µε το υπόλοιπο
ζδαφοσ. Ραρόλο όπου ςχεδόν παντοφ θ επιφάνεια είναι χαλικοςτρωµζνθ, εάν ςε κάποια ςθµεία
υπάρχουν πλάκεσ ι άλλα υλικά επίςτρωςθσ τθσ επιφάνειασ (π.χ άςφαλτοσ) ο ανάδοχοσ κα
χρθςιμοποιιςει για τθν αποκατάςταςθ ίδιου τφπου υλικά.
3.8 Οπτικά καλϊδια
Ηθτείται πλιρωσ διθλεκτρικό καλϊδιο, loose tube, εξωτερικοφ χϊρου, ςφµφωνα µε τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του οπτικοφ καλωδίου που περιλαµβάνονται ςτο Ραράρτθµα του παρόντοσ τεφχουσ.

4. Λοιποί Προι
Θ ευκφνθ του ανάδοχου ζγκειται ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, όχι µόνο κατά τρόπο ςφµφωνο µε τισ
απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν όρων, αλλά και κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται το τελικό αποτζλεςµα,
δθλαδι άριςτθ απόδοςθ/λειτουργία των εγκαταςτάςεων ςτα διάφορα μζρθ τουσ και ςτο ςφνολό τουσ. Για
το λόγο αυτό δφναται να προτείνει προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν ςυµπλθρωµατικζσ
βελτιϊςεισ ςυνοδευόµενεσ από τθν ανάλογθ τεκµθρίωςθ και κοςτολόγθςθ. Ο ανάδοχοσ καλείτε να
υλοποιιςει ότι εγκρικεί από τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν.
Ππου κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει ότι ςυντρζχουν λόγοι αντικατάςταςθσ
κάποιου ιδθ εγκατεςτθμζνου οπτικοφ ςυνδζςµου ι κάποιου άλλου εξαρτιματοσ που ςχετίηεται µε τθν
ποιότθτα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, οφείλει να ενθμερϊςει τθν επίβλεψθ παροχισ υπθρεςιϊν για τουσ
λόγουσ τθσ αντικατάςταςθσ και εάν αυτι εγκρικεί από τθν επίβλεψθ να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ του
υλικοφ το οποίο και κα επιµετρθκεί ςτθν τελικι πλθρωµι του.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθµεία κάµψθσ όλων των οπτικϊν ινϊν ϊςτε να
αποφευχκοφν οι τραυματιςμοί ι θ μειωµζνθ απόδοςθ των ινϊν. Σε κάκε άκρο οπτικισ ίνασ (εκτόσ αν
αναγράφεται κάτι διαφορετικό ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν) ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει φροντίςει να
υπάρχουν διακζςιµεσ βερίνεσ οπτικισ ίνασ τουλάχιςτον μικουσ 15 µ.
Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ ςθμαντικϊν διαφοροποιιςεων
από τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ επίβλεψθσ, πρζπει να υποβάλει εκ νζου τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ
προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
Ζµφαςθ πρζπει να δοκεί από τον ανάδοχο ςτον κακαριςµό των χϊρων που δουλεφουν τα ςυνεργεία του.
Ο κακαριςµόσ των χϊρων (μπάηα κ.λπ.), κα ελζγχεται από τθν επίβλεψθ,θ οποία ςε περίπτωςθ
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ του ανάδοχου, διατθρεί το δικαίωµα να ανακζςει ςε
τρίτουσ τθν εργαςία αυτι µε χρζωςι του.
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Οι ςωλθνϊςεισ, τα φρεάτια, οι οπτικοί κατανεµθτζσ και οι καλωδιϊςεισ που κα παραδοκοφν από τον
ανάδοχο πρζπει να ζχουν ςιµανςθ, ακολουκϊντασ τα ιςχφοντα πρότυπα *πχ. ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1, ΕΛΟΤ ΕΝ
50174-3, ISO/IEC 14763-1+.Ειδικότερα, οι υπόγειεσ ςωλθνϊςεισ και τα φρεάτια, κα αποτυπϊνονται
επακριβϊσ ςε τοπογραφικό ςχζδιο. Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ και τα καλϊδια ςτα ςθµεία που είναι εκτόσ
ςωλθνϊςεων πρζπει να ζχουν ςιµανςθ ανά 3 μζτρα. Πλα τα καλϊδια, πρζπει να ζχουν ευκρινι και
ανκεκτικι μονοςιµαντθ ςιµανςθ ςτισ δφο άκρεσ τουσ. Πλεσ οι κφρεσ των οπτικϊν κατανεµθτϊν πρζπει να
ζχουν ευκρινι και ανκεκτικι ςιµανςθ.
Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και εξ’ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ηθµιά προξενθκεί εξ’
αιτίασ του ςε οικοδομικά ςτοιχεία ι εξοπλιςµό του ΡΒΚ και υποχρεοφται ςε περίπτωςθ ηθµιϊν να
αποκαταςτιςει τθν βλάβθ µε ζξοδά του.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει να λαµβάνει κάκε ςχετικό απαραίτθτο μζτρο για τθν προςταςία του
προςωπικοφ κατά τισ εργαςίεσ.
Θ παροχι υπθρεςιϊν δεν κα κεωρθκεί ολοκλθρωμζνθ αν δεν παραδοκοφν ςτον ΡΒΚ το ςφνολο των:
1. Τελικϊν (as build) ςχεδίων εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Τα ςχζδια κα είναι απογεγραμμζνα από
αρμόδιουσ μθχανικοφσ οι οποίοι και κα ζχουν τθν ευκφνθ για το “καλϊσ ζχειν” τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ.
2. Πλεσ οι μετριςεισ των οπτικϊν ινϊν που ηθτοφνται.
3. Φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ όλων των χϊρων και ςθµείων του ζργου as-build(ςε
θλεκτρονικι μορφι).
Οι εγκαταςτάςεισ κα καταςκευαςτοφν ευκφνθ του αναδόχου ςφµφωνα µε τουσ όρουσ των ιςχυόντων
Ελλθνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Κανονιςµϊν και Ρροτφπων (ενδεικτικά: ΕΛΟΤ, ITU-T, ETSI για Θ/Μ και
Τθλεπικοινωνιακζσ εγκαταςτάςεισ υποδοµϊν τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων). Στθν περίπτωςθ απόκλιςθσ
από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και νοµοκεςία ο ανάδοχοσ οφείλει να προτείνει εγγράφωσ πρόταςθ
ςυμμόρφωςθσ και να τθν υλοποιιςει κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ από τθν επίβλεψθ χωρίσ να προκφπτει
από αυτιν πρόςκετο κόςτοσ για τον ΡΒΚ.
Πλοσ ο αναγραφόμενοσ εξοπλιςµόσ ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι παραδοτζοσ εκτόσ εάν
αναγράφεται ρθτά το αντίκετο. Πλα τα προςφερόμενα υλικά από τον ανάδοχο κα είναι καινοφργια, χωρίσ
ελαττϊματα, κα πλθροφν τουσ ςχετικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και
τα λοιπά χαρακτθριςτικά των ειδϊν και των υλικϊν αυτϊν. Θ επίβλεψθ ζχει το απόλυτο δικαίωµα του
ελζγχου κάκε υλικοφ που ζρχεται, κακϊσ και τθσ εντολισ απομάκρυνςθσ κάκε υλικοφ ι είδουσ που
προςκοµίςκθκε από τον ανάδοχο για ενςωμάτωςθ ςτο ζργο, και δεν πλθρεί τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ που
αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι των
απαιτοφμενων ςτοιχείων προζλευςθσ των υλικϊν για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν
τουσ, όπωσ και τθν απομάκρυνςθ τουσ µε εντολι τθσ επίβλεψθσ, εάν αυτά αποδειχκοφν ότι δεν είναι
ςφµφωνα µε τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ.
Απαγορεφονται οι διανοίξεισ οπϊν ςτα ςκυροδζματα, εκτόσ εάν προβλζπεται από το παρόν ζγγραφο ι
υπάρχει θ ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ επίβλεψθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι διανοίξεισ κα γίνονται µε ειδικά
εργαλεία κοπισ και πρζπει να περιορίηονται ςτισ ελάχιςτεσ δυνατζσ διαςτάςεισ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται
επίςθσ ςτθν πλιρθ ςτεγανοποίθςθ των οπϊν και αρµϊν, ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ και τισ υποδείξεισ
τθσ επίβλεψθσ.
Ο ανάδοχοσ κα εκπαιδεφςει το αρµόδιο τεχνικό προςωπικό του ΡΒΚ ςτθν ορκι χριςθ του εξοπλιςµοφ και
ςυγκεκριμζνα , οπτικοί κατανεµθτζσ, οπτικοί ςφνδεςµοι, χειριςµόσ φρεατίων. Ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά πρζπει να περιλαμβάνεται θ ορκι εγκατάςταςθ οπτικϊν καλωδίων και οπτικϊν patchcord,
ορκι ςιµανςθ κλπ.
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Θ τελικι επιμζτρθςθ των ποςοτιτων (τεµάχια, μζτρα, ςυγκολλιςεισ κλπ) κα γίνεται µε τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςιϊν ςε κάκε εγκατάςταςθ παρουςία του αναδόχου και τθσ επίβλεψθσ τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.

5. Ραράρτθµα
Τεχνικι περιγραφι οπτικισ ίνασ

Οι προδιαγραφζσ και οι ποςότθτεσ των υπό προμικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν είναι οι ακόλουκεσ:
Οπτικι Κνα διθλεκτρικό καλϊδιο αυςτθρά χωρίσ μεταλλικό μανδφα θ ίχνοσ μετάλλων





















Fiber optic type SM (G.652d)
Εγγυθμζνθ ελάχιςτθ απόδοςθ εκπομπισ GigabitEthernet
Gel filled tube containing 12 individually colored fibers
Glass yarns reinforcement, Ripcord
Indoor/Outdoor cable
Suitable for use in ducts ΟΓ in risers, with loops
Provides basic rodent resistance
ΑΙΙ dielectric design
Outer sheath Loose Tube, Flame retardant, halogen free with υν resistance (LS-ZH-FR)
Compact design
Ambient installation temperature, range Ο .. 40 °C
Operating temperature, range -10 .. 60°C
Storage temperature, range -20 .. 70°C
Laying operation bending radius 170 mm
Minimum static operating bending radius 130 mm
Flame non propagation (IEC60332-1 & NFC32070-C2)
Fire non propagation (IEC60332-3 & NFC32070-C1)
Maximum admissible traction l0ad 250 daN
Maximum tensile load during service 75.0 daN
Crush resistance (IEC60794-1-Ε3) 200 N/em

Ακριβζσ Αντίγραφο

Ανχθσ (ΕΜ) Ιωάννθσ Κλουβιδάκθσ
Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΘΣ
(Για τθν απουςιάηουςα Δντρια Δϋ ΚΟΥ)

Υπλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι
Τμχθσ Συμβάςεων
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