ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Φσζικού Πλούηοσ
Γ/ΝΗ
Μεηαλλεσηικών
&
Βιομητανικών
Ορσκηών
ΣΜΗΜΑ Γ΄

Αθήνα, …../……/……

Σατ. Γ/νζη : Μεζογείων 119
Σατ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροθορίες :
Σηλ. :210 6969314-833
Fax :210 6969346

Αριθμ. Πρωη.

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ.
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ
ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο δεκόζηνπ κεηαιιεπηηθνύ
ρώξνπ, εκβαδνύ……….., ζηελ πεξηνρή Καιιπληήξη ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο θαη ζηηο
πεξηνρέο Γεξαθάξη Βάζεο θαη Πνιύθαζηξν - θξα ηνπ Ννκνύ Κηιθίο
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Πίνακας περιεχομένων
ΜΔΡΟ Α΄: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΙΘΧΗ
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ
4. ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΜΔΡΟ Β’ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
4.1 ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
4.2 ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
5. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
6. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ – ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
7. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
8. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ
9. ΔΝΣΑΔΙ
10. ΛΟΙΠΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11. ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ
12. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΔΡΔΤΝΑ

ΜΔΡΟ Γ΄: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
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ΜΔΡΟ Α’ : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
1.Δηζαγσγή
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γεληθή Γξακκαηεία Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο

Αιιαγήο-

Γεληθή

Γηεχζπλζε

Φπζηθνχ

Πινχηνπ-

Γηεχζπλζε

Μεηαιιεπηηθψλ

θαη

Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, (εθεμήο απνθαινχκελν ζην παξφλ σο ε «Τπεξεζία»), δπλάκεη ηεο κε
Α.Π………………….. Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ, πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ Πιεηνδνηηθφ
Γηαγσληζκφ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηψκαηνο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιεπκάησλ
εληφο

ηνπ

δεκφζηνπ

κεηαιιεπηηθνχ

ρψξνπ,

ζηα

δεκνηηθά

δηακεξίζκαηα…………..ησλ

Γήκσλ………………..ησλ Γεσγξαθηθψλ Δλνηήησλ……………………(εθεμήο απνθαινχκελε ζηελ
παξνχζα «Δθκίζζσζε»).

2. Αληηθείκελν κίζζσζεο
Αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο είλαη ην δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηνπο ηξεηο
Γεκόζηνπο Μεηαιιεπηηθνύο Υώξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην Καιιπληήξη ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο
θαη ζην Γεξαθάξη Βάζεο θαη ην Πνιύθαζηξν - θξα ηνπ Ννκνύ Κηιθίο, κε όξηα ηα ζεκεία 1,
2, 3, 4, ……..θαη 1, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη από ηηο θαησηέξσ αδηκνπζηαλέο
ζπληεηαγκέλεο πνπ είλαη εμαξηεκέλεο από ην Κ.Φ.Υ…………………….Κιίκαθαο 1:100.000 κε
L=………. Καη Μ=………..



Σν εκβαδφ ηεο αλσηέξσ έθηαζεο αλέξρεηαη ζε …………..

ηα παξαξηήκαηα Α θαη Β ηεο παξνχζεο δίδνληαη :
ηνηρεία θαη Υάξηεο ησλ πξνο κίζζσζε κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ .
ην θαηά ηα αλσηέξσ ππφ εθκίζζσζε δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα
κεηαιιεχκαηα, πνπ έρνπλ εμαηξεζεί ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ
Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα
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3. Γηάξθεηα ηεο κίζζσζεο
Σν δηθαίσκα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκφζησλ κεηαιιεπηηθψλ ρψξσλ εθκηζζψλεηαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κηζζσηηθψλ εηψλ θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, χζηεξα απφ κνλνκεξή
δήισζε ηνπ πιεηνδφηε κηζζσηή, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30), ζπλνιηθά, κηζζσηηθψλ εηψλ.
4. Δλεκέξσζε Δλδηαθεξνκέλσλ – Παξαιαβή Γηαθήξπμεο
Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο- Γηεχζπλζε Μεηαιιεπηηθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ Οξπθηψλ, ζηε δηεχζπλζε Μεζνγείσλ 119, …. φξνθνο – Γξαθείν ……., ηει.
………………………, θαμ ……………………..θαη e-mail …………………., φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο 09.00- 16.00
Γηα ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Οη παξαιακβάλνληεο ηε δηαθήξπμε ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ( φλνκα εηαηξίαο, νλνκαηεπψλπκν,
δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο, e-mail).
Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) κέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο ζηα εμήο ζεκεία:


ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
Γ/λζε Δλεξγεηαθψλ Οξπθηψλ



ηελ Πεξηθέξεηα _____________



ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΔΚΑ



ηηο Γεσγξαθηθέο Δλφηεηεο ______ θαη ζηνπο Γήκνπο __________.

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο απηήο δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ πελήληα δχν (52) εκέξεο πξηλ απφ ηε
δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα
(40) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαη
ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα _________, θαηά πξνηίκεζε νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.
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ΜΔΡΟ Β’ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. Θεζκηθό Πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ
Ο παξψλ αλνηθηφο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ Ν.Γ/ηνο 210 / 1973(ΦΔΚ
277 Α΄ ) «Πεξί Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθνο» , φπσο ηζρχεη θαη γεληθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο κεηαιιεπηηθήο
λνκνζεζίαο.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο απνηεινχλ εληαίν αλαπφζπαζην θείκελν θαη θάζε
φξνο απηψλ είλαη ίζεο δεζκεπηηθήο αμίαο θαη ε κε ηήξεζή ηνπ νδεγεί, θαηά πεξίπησζε, ζε απφξξηςε
ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ θαη παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ αξκφδην
Τθππνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ.

2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο
ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη αιινδαπά, είηε απηνηειψο
είηε ζε έλσζε ή θνηλνπξαμία. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είηε (α) λα
πεξηβιεζεί κε ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ Κ.Β.., ζπζηαζείζαο δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ
εγγξάθνπ, είηε (β) λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή εηαηξείαο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ζπζηαζείζαο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο επζχλνληαη
έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα
θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία φινη νη Γηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ
ζπκκεηέρεη ην πξφζσπν.
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή ελψζεσο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα
απαηηνχκελα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θαζέλα απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ Έλσζε.

3. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο
Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ δηαθξίλνληαη ζε:
Α. Απαξαίηεηα θξηηήξηα (θξηηήξηα ON-OFF), ε κε πιήξσζε

ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ

απφξξηςε ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο.
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Β. Βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε αξηζκεηηθά θαη κε αξηζκεηηθά, βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα πξνθχςεη ε βαζκνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ

3.1 Σα «απαξαίηεηα θξηηήξηα» είλαη ηα αθφινπζα:
Κξηηήξην Α1: Οηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ πξνζθέξνληνο
Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ:
-

Ηζνινγηζκνχο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (Μεηνρηθφ Κεθάιαην, Απνηειέζκαηα ρξήζεσλ, Καζαξή
Θέζε, Σδίξνο).

-

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, αμίεο ρξενγξάθσλ, ηηο αμίεο αθηλήησλ θ.ι.π.)

ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο ε απαίηεζε απηή αξθεί λα ζπληξέρεη αζξνηζηηθά γηα ηα κέιε
ηεο Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο
Το κπιηήπιο αςηό αξιολογείηαι από ηην Επιηποπή, διαπιζηώνεηαι η πλήπωζή ηος ή μη και
δεν βαθμολογείηαι. Όζοι δεν πληπούν ηο κπιηήπιο αςηό αποππίπηεηαι άμεζα η ππόηαζή ηοςρ
ωρ απαπάδεκηη και δεν αξιολογείηαι.

Κξηηήξην Α2: Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην
Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα απνηππψλεη:
α) Σηο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ γηα ηελ πξνηεηλφκελε εθκεηάιιεπζε (Πξνυπνινγηζκφο θεθαιαίνπ
θίλεζεο).
β) Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ (Ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα θ.ι.π.).
γ) Σν χςνο ησλ επελδχζεσλ (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, πξνυπνινγηζκφο, ρξεκαηνδφηεζε).
δ) Πξνβιεπφκελα ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.
ην ζπλνπηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κε ζαθήλεηα νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο
έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνχ ρψξνπ θαη λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηε δεζκεπηηθή
πξφηαζή ηνπο ε βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο (δει. πξέπεη λα πθίζηαηαη επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο).
Το κπιηήπιο αςηό αξιολογείηαι από ηην Επιηποπή, διαπιζηώνεηαι η πλήπωζή ηος ή μη και
δεν βαθμολογείηαι. Όζοι δεν πληπούν ηο κπιηήπιο αςηό αποππίπηεηαι άμεζα η ππόηαζή ηοςρ
ωρ απαπάδεκηη και δεν αξιολογείηαι.

Κξηηήξην Α3: Δκπεηξία – Σερλνγλσζία
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πινπνίεζε
παξεκθεξψλ έξγσλ.
ηα πιαίζηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ ζα ζπλεθηηκεζεί θαη ην ηζηνξηθφ ηπρφλ ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην ζε
κεγάια έξγα ζηα νπνία ππάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.
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Ζ εκπεηξία – ηερλνγλσζία ηεθκαίξεηαη απφ παξαζηαηηθά εθηέιεζεο έξγσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
αλάινγνπ επελδπηηθνχ χςνπο κε ην πξνο αλάζεζε, θαηά πξνηίκεζε κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ
έξγσλ θαη επηπξφζζεηα απφ ηα βηνγξαθηθά ησλ ζηειερψλ ηνπο ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηνχο
ζπκβνχισλ ηνπο.
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο ην ζρεηηθφ θξηηήξην εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ ην κέινο πνπ θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλνπξαμία ή
Έλσζε ή ηνπιάρηζηνλ ίζν πνζνζηφ κε άιινπο.

Το κπιηήπιο αςηό αξιολογείηαι από ηην Επιηποπή, διαπιζηώνεηαι η πλήπωζή ηος ή μη και
δεν βαθμολογείηαι. Όζοι δεν πληπούν ηο κπιηήπιο αςηό αποππίπηεηαι άμεζα η ππόηαζή ηοςρ
ωρ απαπάδεκηη και δεν αξιολογείηαι.

3.2 Σα «βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα » είλαη ηα αθφινπζα:

Κξηηήξην Β1: Πξνηεηλόκελεο δαπάλεο γηα έξεπλα, ζπλνιηθνύ ζπληειεζηή βαξύηεηαο 5%, ν
νπνίνο θαηαλέκεηαη σο εμήο:
α) Ύςνο δαπαλψλ γηα έξεπλα θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία (αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 4%
β) Δίδνο ησλ εξεπλψλ θαη ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπο (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 1%
Σε κάθε πεπίπηωζη, δαπάνερ για ηοπογπαθικέρ επγαζίερ, γεωλογικέρ σαπηογπαθήζειρ,
γεωθςζικέρ και γεωσημικέρ επγαζίερ, σημικέρ αναλύζειρ και γενικόηεπα κάθε μοπθήρ και
είδοςρ ηέηοιερ έπεςνερ και μελέηερ δεν μποπεί να αναγνωπιζθούν για ποζοζηό μεγαλύηεπο
ηος εικοζιπένηε ηοιρ εκαηό (25%) ηων ζςνολικών δαπανών έπεςναρ ηος μιζθωηή για κάθε
λειηοςπγικό μιζθωηικό έηορ. Σηιρ ανωηέπω έπεςνερ πεπιλαμβάνονηαι ςποσπεωηικά και
πςπηνοληπηικέρ γεωηπήζειρ.
Ο μιζθωηήρ αναλαμβάνει ηην ζςμβαηική ςποσπέωζη να ηηπεί ζςνεσώρ ενήμεπη ηην
απμόδια Γενική Διεύθςνζη ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ
Αλλαγήρ.

Κξηηήξην Β2:

Ύςνο επελδύζεσλ ζε κεραλνινγηθό θαη ινηπό ιεηηνπξγηθό εμνπιηζκό ηεο

εθκεηάιιεπζεο ηνπ κεηαιιεπηηθνύ ρώξνπ (αξηζκεηηθό θξηηήξην), κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 15
%

Πεξηιακβάλεηαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο ζα παξακείλεη ζην ρψξν ηνπ κεηαιιείνπ θαη
ζηελ απφιπηε θπξηφηεηα ή ρξήζε κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing) ηνπ κηζζσηή θαζ’ φιε ηε
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δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε

πεξίπησζε

κεηαρεηξηζκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθφο

ππνινγηζκφο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκνηερληθήο (δηαθνξεηηθά δελ
ζα ιακβάλεηαη ππφςε).
Ο ιεηηνπξγηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο επελδχζεηο ζε θηίξηα θαη παληφο είδνπο εγθαηαζηάζεηο,
εάλ είλαη αλαγθαίεο θαη πξνβιέπνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην.
Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ε ζπλάθεηά ηνπ πξνο ην εθηειεζζέλ έξγν, κπνξεί λα
ειεγρζεί απφ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ δχλαηαη ζπγθξνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ε νπνία
ζα εηζεγεζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα.

Κξηηήξην Β3:

ρέδην εθκεηάιιεπζεο ζπλνιηθνύ ζπληειεζηή βαξύηεηαο 25%, ν νπνίνο

θαηαλέκεηαη σο εμήο:
Απφ ην ζρέδην εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ:
α) Ζ εγγπεκέλε εηήζηα παξαγσγή κεηαιιεχκαηνο κεηά ηελ πξψηε ιεηηνπξγηθή κηζζσηηθή ηξηεηία
(αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 22%
β) Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο θαη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, εκπινπηηζκνχ θαη
κεηαιινπξγηθήο επεμεξγαζίαο (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 3%

Κξηηήξην Β4: Αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπλνιηθνύ ζπληειεζηή βαξύηεηαο
25%, ν νπνίνο θαηαλέκεηαη σο εμήο:
ην θξηηήξην απηφ αμηνινγνχληαη:
α) Ο αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ (αξηζκεηηθφ
θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 18%
β) Σα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ απφ ηηο νριήζεηο (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2%
γ) Ζ δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο εληνπίσλ (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2%
δ) Ζ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 2%
ε) Πξφζζεηεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ζηελ πεξηνρή, πέξαλ απηψλ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ
απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (κε αξηζκεηηθφ θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1%
.

Κξηηήξην Β5: Σν ύςνο ηνπ κηζζώκαηνο (αξηζκεηηθό θξηηήξην) κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 30 %)
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζην θξηηήξην απηφ σο πνζνζηφ επί ηνηο
εθαηφ επί ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ κεηαιιεχκαηνο ή ησλ πξντφλησλ φπσο νξίδνληαη ζην κεηαιιεπηηθφ
Κψδηθα

3.3 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο πνπ ζα αλαδεηρζεί πιεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
λα θαηαβάιεη ην ειάρηζην εγγπεκέλν πάγην κίζζσκα γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ κηζζσηηθφ έηνο, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ αλέξρεηαη ζε…………

3.4 Σν πξώην ιεηηνπξγηθό κηζζσηηθό έηνο έρεη εκεξνκελία έλαξμεο ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
ηερληθήο κειέηεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία πξάμε γηα ηελ έλαξμε ησλ πάζεο
θχζεσο εξγαζηψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηΑΛΛΔΊΟΤ. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ιεηηνπξγηθνχ
κηζζσηηθνχ έηνπο δελ κπνξεί ππεξβεί ηα δχν ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

4. Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη δχν
ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο κε ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά:

4.1 Τπνθάθεινο Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
4.1.1 Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.1599/1986 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα
ή θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο, λφκηκα ζεσξεκέλεο σο πξνο ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο, ζπλνδεπφκελεο απφ αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ, ζηηο
νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη:
i.

ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
παξαξηεκάησλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο
απνδέρεηαη, θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο εθκίζζσζεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηή είλαη αιεζή θαη αθξηβή.

ii.

Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρεο θιίκαθαο θαη
αλάινγσλ επελδχζεσλ είλαη αιεζή.

iii.

Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα.

iv.

Γελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παχζεο εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο θαη επίζεο φηη δελ
έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο.
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v.

Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο.

4.1.2 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδί κε ηηο κέρξη
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ην ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπο ή
ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ, απηνί πνπ δεζκεχνπλ λφκηκα ην λνκηθφ πξφζσπν (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο θιπ) θαη ε ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε
Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο ζην ζπκθσλεηηθφ ζπζηάζεψο ηνπο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα κέιε
ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη
εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
4.1.3

Μεηνρνιφγην ή αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ

κεηφρσλ (πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔ). ε πεξίπησζε εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο λφκηκα επηθπ-ξσκέλν
αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ εηαίξσλ ή αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ
4.1.4 Φσηναληίγξαθα ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ή κειψλ
ηεο θνηλνπξαμίαο ή ζε πεξίπησζε πνπ απηνί είλαη λνκηθά πξφζσπά θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη κεηνρνιφγην
ή αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο γεληθήο ζπλέιεπζεο.
4.1.5 Σειεπηαίνο ηζνινγηζκφο
4.1.6 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο θαη πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ.

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ επί πνηλή
απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ ηα ζηνηρεία (4.1.2) θαη (4.1.3) πξέπεη λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. ηελ
πεξίπησζε ζεψξεζεο ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη επηθχξσζε Apostille ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο
Υάγεο ή απφ Διιεληθή Πξνμεληθή αξρή ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
εθηφο Διιάδνο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Κάζε
αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά ηνλ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.

4.2 Τπνθάθεινο Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Τπνθάθεινο Β πξέπεη λα πεξηέρεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο 3.1 θαη 3.2.
4.3 Ζ επίζεκε γιψζζα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνζθνξψλ είλαη
ε ειιεληθή. Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο ή ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί
απφ αιινδαπέο δεκφζηεο αξρέο, ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά
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απφ επηθπξσκέλε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δμαίξεζε
ηζρχεη κφλν γηα ηερληθνχο φξνπο, πνπ κπνξεί λα δηαηππψλνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη κφλνλ
αλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. εκεηψλεηαη ε
ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Ν. 1497/1984 (ΦΔΚ 188 Α’) πεξί θπξψζεσο
αιινδαπψλ εγγξάθσλ («Δπηζεκείσζε» «Apostille»). Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, θξίλνληαη απαξάδεθηεο θαη
απνξξίπηνληαη
4.4 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο
(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο πξνζζήθεο θ.ι.π.). Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγεγξακκέλεο
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, θαηά ηνλ έιεγρν, ζα κνλνγξάςεη ηηο
δηνξζψζεηο θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη έγηλαλ απφ ηνλ δηαγσληδφκελν πξηλ απφ ηελ
απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο

5. Υξόλνο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο – Τπνβνιή πξνζθνξώλ
5.1 Ο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα ιάβεη ρψξα

ηελ________, εκέξα ______ θαη ψξα

______έσο____ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ησλ Πξνζθνξψλ ______ζηα γξαθεία ηεο ΓΓ
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο _______ κε βάζε ηνπο δεζκεπηηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσηηθνί ζην ζχλνιν ηνπο.

5.2 Οη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Μεζνγείσλ 119 Ηζφγεην, γξαθείν 0) ηνπ
ΤΠΔΚΑ θαη ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο γηα πξσηνθφιιεζή
ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, νη πξνζθνξέο δηαβηβάδνληαη απφ ην Γεληθφ
Πξσηφθνιιν ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
5.3 Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θάζε απαίηεζε, δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε ηεο πξνζθνξάο. Ηζρχ έρνπλ
φιεο νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ζ εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο
Τπεξεζία Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη
ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε). Ηζρχεη φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ
πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ.
5.4 Ζ θάζε πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο ηα αθφινπζα:
α)
β)

Ζ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
Ο απνδέθηεο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ
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δ)

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ, ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ Φπζηθνχ Πινχηνπ ,
Γ/ΝΖ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΩΝ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Οξπθηψλ Μεζνγείσλ 119-101 92 ΑΘΖΝΑ
Πξνζθνξά- Γηαθήξπμε κε Α.Π…………. ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ……….ΝΟΜΟΤ………
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: ______

ε)

Ζ έλδεημε “ ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ”

γ)

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα επαλαζθξαγηζηνχλ
ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα
αλαθέξεηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.
Μεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζε αλνηθηή
ζπλεδξίαζε, ζα αξηζκήζεη θαη ζα κνλνγξάςεη ηνπο θαθέινπο.
Ζ πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη δεζκεχεη ηνλ πιεηνδφηε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

6. Απνζθξάγηζε- Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ
6.1 Ζ απνζθξάγηζε, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ εηδηθή Δπηηξνπή, ηελ
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ( Δ .Α. θαη ζην εμήο «Δπηηξνπή»), ε νπνία ζα ζπζηαζεί θαη ζπγθξνηεζεί κε
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ.
6.2 Ζ ηειηθή απφθαζε επηινγήο θαη θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ
ηνλ Τθππνπξγφ ΠΔΚΑ.
6.3 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή. ηελ
απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξαζηνχλ φζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
αληηπξνζψπνπο ην επηζπκνχλ.
6.4 Ζ Δπηηξνπή

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ

ηελ……………ζηα γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ.
6.5 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο:
Αξρηθά ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ γηα θάζε κία πξνζθνξά
πνπ ππνβιήζεθε αξηζκεί απηνχο θαη θαηαγξάθεη ζε πεξίιεςε ην πεξηερφκελν απηψλ. Αθνινχζσο ζε
θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θάζε δηαγσληδφκελνπ θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ. Δπηηξέπεηαη ζηελ Δπηηξνπή λα θαιέζεη ζηε θάζε απηή ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ θαη κφλν.
ε πεξίπησζε πνπ ππνθάθεινο Α - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη απνιχησο
ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
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πεξαηηέξσ αμηνινγηθήο θξίζεο, κε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη δελ αλνίγεηαη ν θάθεινο Β.
Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ επί ηνπ ππνθαθέινπ Α- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ε Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο, ζε θιεηζηέο ζπλεδξίεο, απνζθξαγίδεη ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
γηα φζνπο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, θαη ηα κέιε ηεο
κνλνγξάθνπλ ζειίδα πξνο ζειίδα φια ηα ζηνηρεία ηνπο. ηε ζπλέρεηα ειέγρεη θαη αμηνινγεί
αηηηνινγεκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνθαθέινπ Β – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
6.6 Καηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο επί λνκίκσο
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο ζα παξέρνληαη

θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ

δηαγσληζκνχ ή εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ δεηήζεθαλ εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππ’ φςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ
δηεπθξηλίζεηο.
6.7 Ζ επηηξνπή ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε θάζε έγθπξεο
πξνζθνξάο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιαλ νη ππνςήθηνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηζζέληα θξηηήξηα θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ.

Αξρηθψο ειέγρνληαη νη έγθπξεο πξνζθνξέο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ηθαλνπνηνχλ ηα απαξαίηεηα
θξηηήξηα (Κξηηήξηα on/off) Α1, Α2 θαη Α3 θαζψο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ βαζκνινγνχκελσλ
κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο θξηηεξίσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ δελ πιεξνχλ θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ βαζκνιφγεζε.
Αθνινπζεί βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο
σο εμήο:
Α. Αξηζκεηηθά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα:

Κάζε αξηζκεηηθφ βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ζα βαζκνινγείηαη απηφλνκα σο εμήο:
Ζ πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν αξηζκεηηθφ κέγεζνο ζα ιακβάλεη ην κέγηζην βαζκφ 100, νη δε
ππφινηπεο ζα βαζκνινγνχληαη αλαινγηθά ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή ζρέζε:
bi = bmax * ti / tmax

φπνπ bmax=100
tmax =Μέγηζηε πξνζθεξφκελε ηηκή
ti

=Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή απφ ηελ i πξφηαζε

bi

=Ο βαζκφο ηεο i πξνζθνξάο ζην θξηηήξην
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Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο
ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ δειαδή:
ηαζκηζκέλε βαζκνινγία Κξηηεξίνπ Gj = bi ρ ζπληειεζηή βαξύηεηαο θξηηεξίνπ j

Όπνπ j=Β1α, Β2, Β3α, Β4α, ην θάζε θξηηήξην.

Β. Με αξηζκεηηθά βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα:

Κάζε κε αξηζκεηηθφ βαζκνινγνχκελν θξηηήξην βαζκνινγείηαη απφ θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο
αμηνιφγεζεο κε έλα αθέξαην βαζκφ απφ ην 0 έσο ην 100.
Ωο ηειηθή βαζκνινγία θάζε κε αξηζκεηηθνχ βαζκνινγνχκελνπ θξηηεξίνπ ιακβάλεηαη ν κέζνο φξνο
ησλ βαζκνινγηψλ θάζε αμηνινγεηή.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο
ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ δειαδή:
ηαζκηζκέλε βαζκνινγία Κξηηεξίνπ Gj = (β1j+β2j+β3j+…/ε) ρ ζπληειεζηή βαξύηεηαο θξηηεξίνπ
j
Όπνπ β1j, β2j, β3j,…. ν βαζκόο ηνπ θάζε κέινπο ηεο επηηξνπήο από 0 έσο 100 γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην j. Όπνπ j=Β1β, Β3β, Β4β, Β4Γ, Β4δ, Β4ε, ην θάζε θξηηήξην. Όπνπ ε, ν
αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο.

Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ
βαζκνινγηψλ ησλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ, αξηζκεηηθψλ θαη κε αξηζκεηηθψλ.

Σειηθόο

Βαζκόο

Πξνζθνξάο

(ΣΒΠ)=GΒ1α+GΒ1β+ΣΒ2+GΒ3α+GΒ3β+GΒ4α

+GΒ4β

+GΒ4γ+GΒ4δ+GΒ4ε

Όπνπ GΒ1α, GΒ1β, GΒ2, GΒ3α, GΒ3β+GΒ4α, GΒ4β, GΒ4γ, GΒ4δ, GΒ4ε
ν ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ.
Ζ επηηξνπή βαζκνινγεί θάζε πξνζθνξά κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζπληειεζηψλ
βαξχηεηαο θαη θαηαηάζζεη απηέο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο .
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Απφ ηηο έγθπξεο θαηά ηα πξναλαθεξζέληα πξνζθνξέο επηιέγεηαη απηή πνπ ιακβάλεη ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία.

7. Απόξξηςε πξνζθνξώλ
Όινη νη πεξηερφκελνη ζηε δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο ππνςεθίνπο.
Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
ππνςήθηνπ.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ηδίσο φηαλ:


Δίλαη ειιηπήο ή αφξηζηε ή είλαη ππφ αίξεζε ή ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο ή πεξηέρνπλ
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην δεηνχκελν πνζφ εγγχεζεο ή κε ζχκθσλε
κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.



Γελ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δμαίξεζε ηζρχεη κφλν γηα ηερληθνχο φξνπο, πνπ
κπνξεί λα δηαηππψλνληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη κφλνλ αλ απηνί δελ κπνξνχλ λα
απνδνζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.



Γελ ππνβιεζνχλ ή είλαη αλαθξηβή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε.



Γελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ή δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά ε θεξεγγπφηεηα, ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.



Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ην δεηνχκελν πιηθφ ηεθκεξίσζεο.

8. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο
Γηα ην δηαγσληζκφ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζε θάζε ζηάδην αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην
νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηεξεζείζεο δηαδηθαζίεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ, ε πξνζθνξά θαη ε
βαζκνινγία θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ θαζελφο θαη ν αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο. Σν πξαθηηθφ
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 αξρή, κε πξφηαζε γηα ην ζπκθέξνλ ή φρη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ εθδίδεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφθαζε απνδνρήο ή κε ηνπ πξαθηηθνχ
αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ εληφο ηξηψλ
(3) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. Ο αλαδεηρζείο πιεηνδφηεο θαιείηαη λα θαηαζέζεη, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ, ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα δεισζέληα ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
o

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (γηα ηπρφλ αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα),

o

θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα,
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o

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ ηεινχλ ππφ
πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε

Ο Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ, αθνχ απνθαλζεί επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ, εθδίδεη
απφθαζε θαηαθχξσζεο ή κε ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ πξαθηηθνχ ή ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ζα ππνβιεζνχλ, ε νπνία επηδίδεηαη κε
απφδεημε ζηνλ πιεηνδφηε θαη ζε φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ. ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ηα ζηνηρεία ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε θαη ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο.
Ο Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
απνθαζίζεη ηελ καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή
κε ησλ φξσλ ηνπ. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζε
νπνηαδήπνηε θάζε ηεο.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο, αθχξσζεο ή δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη
ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ δελ απνθηνχλ αμίσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

9. Δλζηάζεηο
Οη ελδηαθεξφκελνη δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ:
α) ρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο φκσο ε έλζηαζή ηνπο λα επηθέξεη, απφ
κφλε ηεο, αλαβνιή ή δηαθνπή ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Καηά ηεο Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6.5
ηεο παξνχζαο, θαη κε ηελ νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνθαθέινπ Α ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ απνθιείεηαη ν ζπκκεηέρσλ ηεο πεξαηηέξσ αμηνινγηθήο θξίζεο, θαη δελ
αλνίγεηαη ν Φάθεινο Β, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο Απφθαζεο
απηήο ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο.
γ) Καηά ηεο Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10
ηεο παξνχζαο, θαη κε ηελ νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνθαθέινπ Β –
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ απνδέρεηαη ή κε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, εληφο ηξηψλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο Απφθαζεο απηήο ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο.
δ) Καηά ηεο Απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
παξ. 4 ηεο παξνχζαο, θαη κε ηελ νπνία, κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
δηαθηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πιεηνδφηε, απνδέρεηαη ή κε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
θαη θαηαθπξψλεη ην έξγν ζε απηφλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο
Απφθαζεο απηήο ζε φζνπο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο έρνπλ πιένλ έλλνκν ζπκθέξνλ
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Ο Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ εληφο ηξηάληα ήκεξψλ, κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.

10. Λνηπνί Γηαδηθαζηηθνί Όξνη
10.1 ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβιεζεί πξνζθνξά απηφο επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά
ζηηο ………………... ζηνλ ίδην ηφπν θαη σξάξην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 7.1 ηεο παξνχζαο.
10.2 ε πεξίπησζε πνπ πιεηνδφηεο είλαη θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνζψπσλ, νη θνηλνπξαθηνχληεο
νθείινπλ εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο λα ζπζηήζνπλ
εηαηξεία. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία νη θνηλνπξαθηνχληεο ζηεξνχληαη ηνπ
δηθαηψκαηνο κίζζσζεο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ.
10.2 Ο πιεηνδφηεο νθείιεη λα ππνβάιεη εντός 60 ημερών, ζε πεξίπησζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ.1892/1990 ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 26 ηνπ λ.1892/1990,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 2398/1996, απφθαζε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε σο άλσ πξνζεζκία κε
ππαηηηφηεηα ηνπ πιεηνδφηε, απηφο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κηζζψζεσο ηνπ ππφ εθκίζζσζε ρψξνπ
θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
10.3 ε πεξίπησζε ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κηζζψζεσο ν Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ εθδίδεη απφθαζε
έθπησζεο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έθπησζεο θαη εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ
δεχηεξνπ πιεηνδφηε έρεη θξηζεί ζπκθέξνπζα, εθδίδεηαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε
απηφλ.
10.4 Ζ πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πιεηνδφηε, δεζκεχεη απηφλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
10.5 Απαγνξεχεηαη ζηνλ πιεηνδφηε ε εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Δθρψξεζε είλαη
δπλαηή κφλν κεηά απφ ζπλαίλεζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΚΑ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πιεηνδφηεο
εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ ηξίην (εθδνρέα) γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ
θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, σο λα ήηαλ δηθέο ηνπ πξάμεηο ή παξαιείςεηο.

11. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο
11.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο, Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ε νπνία πιεξνί ηνπο θάησζη φξνπο:
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11.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο εθδνζείζα απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα θαη
αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα Σξάπεδα ή απφ Σξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηηο ρψξεο-κέιε
ηεο Δ.Δ. ή ζηηο ρψξεο Δ.Ε.Δ. ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(G.P.A.) Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, χςνπο πέληε ρηιηάδσλ
(5.000) επξψ, πνπ ζα

απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ. ε

πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ επζχλε
θαη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κεξψλ, νη νπνίνη ζα αλαθέξνληαη ζην ζψκα απηήο
αιιειεγγχσο. ε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή δελ έρεη ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή
γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή.
11.1. 2 Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ηα θάησζη ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
β) ηνλ εθδφηε
γ)ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη
δ) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο
ε) ηα ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο
ζη) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε
δ) ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ππνςεθίνπ ππεξ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε εγγχεζε
ε) ηελ ηζρχ κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
ζ) ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο
ηεο δηδήζεσο
- ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαζέηνληνο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή
κεξηθά κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ,
- ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην
ηέινο ραξηνζήκνπ
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ππνςεθίνπ πνπ απνζχξεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ηνπ
κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Τπνπξγείν ΠΔΚΑ).
Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ππνςεθίνπ πνπ ζα αλαθεξπρζεί πιεηνδφηεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (Τπνπξγείν ΠΔΚΑ), ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο λνκίκσο θαη/ή εκπξνζέζκσο ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε
χκβαζε κέζα ζην πξνθαζνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ ππνγξαθή ή λα θαηαζέζεη έσο ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο.
Μεηά ηελ αλαθήξπμε ηνπ πιεηνδφηε νη θαηαηεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζηνλ
πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο.
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11.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
εθδνζείζα θαηά ηα αλσηέξσ ζην 11.1.1, δηάξθεηαο έμη (6) εηψλ. Σν χςνο απηήο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ησλ………………….επξψ θαη νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ
πνζνχ γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδεηρζέληνο πιεηνδφηε. Ζ σο άλσ εγγπεηηθή
επηζηνιή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά πεληαεηία, κε αχμεζε ηνπ πνζνχ απηήο θαηά 15% επί ηνπ πνζνχ
ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο.

12. Τπνγξαθή ζύκβαζεο κίζζσζεο ηνπ δηθαηώκαηνο έξεπλαο

θαη

εθκεηάιιεπζεο
Με ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαιείηαη ν πιεηνδφηεο εληφο εβδνκήληα (70)
εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ή ηελ θαηάζεζε ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, λα πξνζέιζεη
ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε
θαηαξηίδεηαη, ππνρξεσηηθά, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνλ πιεηνδφηε. Σν αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηε
ζχληαμε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο βαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο
ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξρηθήο θαη ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δηαγσληζκψλ, βαξχλνπλ ηνλ πιεηνδφηε ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε κε αλάδεημεο πιεηνδφηε, ην ΤΠΔΚΑ.
ε πεξίπησζε παξφδνπ άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ εβδνκήληα (70) εκεξψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ
πιεηνδφηε, απηφο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο κηζζψζεσο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε
δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.

ΜΔΡΟ Γ’ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΔΚΜΙΘΩΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
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