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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αριθμ.Πρωτ: 146708

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΑ : ………………………….

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΔΑΜ :

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡ.ΔΙΑΚ.: 1/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡ.ΦΑΚ.: 24/21

Τμήμα : Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Ερμογένους 10
Τ.Κ: 41447
Πληροφορίες : Α. Ντόλα
Τηλ:. 2410-564519
Φαξ : 2410-564501
Email: thessalia@oaed.gr
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για δύο (2) έτη με δυνατότητα
παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες»
ΑΣ : 146150
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
26/01/2022 & ώρα: 15:00 μ.μ
Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση : «824.340,14€ πλέον ΦΠΑ 24%» ήτοι 1.022.181,70€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τακτικός προϋπολογισμός φορέα : ετών 2022-2023
Δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες
προϋπολογισμός: 412.170,07€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
511.090,89€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Διάρκεια Σύμβασης :
Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και με
δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες
Ημερομηνία αποσφράγισης
02/02/2022
11:00 π.μ
προσφορών :
Ημερομηνία Ανάρτησης στη
22/12/2021
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
Ημερομηνία Ανάρτησης στη
22/12/2021
Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ :
Ημερομηνία αποστολής στην
17-12-2021
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :
1.
του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει
2.
του Ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως
του άρθ. 37
3.
του Ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του
νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
4.
του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5.
του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
6.
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
7.
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8.
του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ως ισχύει
9.
του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
11.
του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
12. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
13. του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ Α/64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
14. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
15. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
16. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
17. τις διατάξεις του Β.Δ. 405/1971«Οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των
Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α΄123),
18. της υπ’αρ.Υ.Α.57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
19. της υπ΄αρ.Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
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Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
20. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
21. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
22. Tης οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ
23. του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
25. του Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
26. Το με αριθμό 97647/6-10-2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑM:
21REQ009325984) .
27. την
αρ.
97596/1-12-2021
απόφαση
ανάληψης
δέσμευσης
πίστωσης
(ΑΔΑ:6ΟΞΦ46ΜΤΛΚ-3ΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
28. Τη Βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ α & β του άρθρου 3 του
Π.Δ. 80/20216 για δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τα επόμενα έτη (ΑΔΑ:
ΩΘΠΟ4691Ω2-Ζ0Φ)
29. τις υπ.αριθ 5051/108/28-9-2021 & 5745/125/02-11-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του
Οργανισμού, με την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα και η προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για δύο (2) έτη με δυνατότητα
παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 824.340,14€
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.022.181,70€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα παράτασης έως
δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης 412.170,07€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι
511.090,89€ συμπ/νου του ΦΠΑ (για την παράταση).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας των Κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12)
μήνες, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «824.340,14» € πλέον του
ΦΠΑ, ήτοι «1.022.191,70» € συμπ/νου του ΦΠΑ με δυνατότητα παράτασης έως
δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 412.170,07€ πλέον ΦΠΑ,
ήτοι 511.090,89€ συμπ/νου του ΦΠΑ (για την παράταση).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Οργανισμού , ΚΑΕ
0845
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος, ύστερα από την παρέλευση της ελάχιστης
προθεσμίας παραλαβής προσφορών των τριάντα πέντε (35) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά ,μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. τους Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ , μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/
09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στο κτίριο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Ερμογένους 10, 41447,
Λάρισα, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2410564519)
3.

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ

22/12/2021
ΗΜΕΡΑ
Τετάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ

22/12/2021
: ΗΜΕΡΑ:
Τετάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗ

26/01/2022
ΗΜΕΡΑ:
Τετάρτη
ΩΡΑ : 15:00

02/02/2022
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη
ΩΡΑ : 11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον
αποσταλούν εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν
ηλεκτρονικά.
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4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη αρχής γενομένης από την
υπογραφή της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες).
5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του
προσφέροντες για 360 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του παραπάνω αναφερόμενου
απορρίπτεται ως μη κανονική (άρθρο 97 παρ. 1 Ν.4412/2016)
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους
όρους, που καθορίζονται στην Ενότητα 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής» της παρούσας
Διακήρυξης.
7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή
υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (http: www.eet.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic
Communications/DigitalSignatures/Supervised list. html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) που ορίζεται
στο άρθρο 3 παρ. 3.2 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
που περιγράφεται στην Ενότητα 2.4.2 «Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών» της
παρούσας Διακήρυξης.
8. Για λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων σχετικά με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα υποβάλλονται μόνο από οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο
σύστημα, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) . Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Εφόσον οι συμπληρωματικές πληροφορίες –
διευκρινίσεις ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν.
4412/2016.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται. Ομοίως,
δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
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9. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει τη σχετική
διαδικασία, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
106 του Ν. 4412/2016 και χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή
αποζημίωσης εκ του λόγου αυτού στου υποψηφίους .
Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή
εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.
10. Σύμφωνα με τα άρθρα 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 26 παρ. 2 στοιχ. β και 32 του Ν.
4412/2016, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή κατόπιν και της γνώμης του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου,
ως μη κανονικές ή ως απαράδεκτες είτε ως ακατάλληλες (μη κατάλληλες), οι προσφορές
αυτές απορρίπτονται.
Μη κατάλληλες (ακατάλληλες) θεωρούνται σύμφωνα με τον οδηγό της Ε.Ε. για τις
δημόσιες συμβάσεις, το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και τη σχετική νομολογία (ενδεικτικά,
ΕΣ Τμ. VI 3558/2009, 44/2007),
οι προσφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύμβαση
και δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής δηλ. αδυνατούν προδήλως, χωρίς να
τροποποιηθούν ουσιαστικά, να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Μη κανονικές προσφορές (άρθρο 26 παρ.3 του Ν. 4412/2016), θεωρούνται :
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή
διαφθοράς
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. (οπότε, ακολουθείται η
διαδικασία των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016).
Απαράδεκτες προσφορές (άρθρο 26 παρ.4 του Ν. 4412/2016) θεωρούνται :
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως
καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17-12-2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΛΓΑ ΤΣΙΟΥΡΒΑ
(ψηφιακή υπογραφή)
OLGA TSIOURVA

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
OLGA TSIOURVA
Ημερομηνία:
2021.12.17 09:51:34
EET
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