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ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30ΜWth ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥ-

ΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

Θέμα : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση των μελών σας, πρόσκληση για την 
υποβολή οικονομικής προσφοράς με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.  

Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο που αφορά την εγκατάσταση δύο εναλλακτών 
θερμότητας ισχύος 30MWth έκαστος και την διασύνδεση τους με το υφιστάμενο σύστημα 
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 109/25-09-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΔΑΟΕΠΞ-
ΥΕ9) Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.956,88 € πλέον 
Φ.Π.Α. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φά-
κελο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς την 12-10-2018, συμπληρώ-
νοντας το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, η οποία θα απευθύνεται στην Επι-
τροπή Διαγωνισμού του έργου. 

Μαζί με την προσφορά σας μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο, να μας αποστείλετε και 
τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-

ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα αφορά : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμέ-

νης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευ-

θύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώ-

σεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας. 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

6. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 
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7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου Α.3 του άρθρου 22, της με αριθμό πρωτοκόλλου 3422/25-7-2018 διακήρυξης 

του έργου. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιου επιμελητηρίου (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από το οποίο αποδεικνύεται 

ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν 

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

9. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως 

μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

10. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

10.1. ΦΕΚ σύστασης, 

10.2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 

οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

10.3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

10.4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

10.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

10.6. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντί-

γραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρ-

χει. 

10.7. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «ενημερό-
τητα πτυχίου»  εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:  

- απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής 

επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου,   

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ υπό την προϋπόθεση όμως ότι 
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καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου, 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο,  

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Εφόσον στην ενημερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέ-
ροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της 
ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα τεύχη του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΕΝΑΛ-
ΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30ΜWth ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 και τους λοι-
πούς όρους της με Α.Π. 3422/25-7-2018 διακήρυξης του έργου. Τα τεύχη βρίσκονται αναρτη-
μένα στον ιστότοπο της ΔΕΤΗΠ : www.tpt.gr. 

Κατά την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.44412/2016. 

 

 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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Συνημμένα : 
1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Σχετικό Φάκελο Έργου 
3. Αρμόδιο Υπάλληλο 
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