
Άρθρο 103

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα

ακόλουθα:

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,

που καθορίζεται  στα  έγγραφα της σύμβασης και  δεν μπορεί  να είναι  μικρότερη των δέκα (10) ούτε

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως

καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των

λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής

επιλογής  των  άρθρων  75  έως  78.  Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  σε

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. [1]

2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ'  ανώτατο  όριο  για

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3.Αν,  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητι  κών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  «απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού

αναδόχου» [4]  και,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα

της  σύμβασης,  χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη η  προσφορά του  προσφέρο ντος  που  απορρίφθηκε.  Αν

κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης

ματαιώνεται.

4.Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού

αναδόχου»  [5]  και  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  που  είχε

προσκομισθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί,  και  η κατακύρωση γίνεται  στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να

λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η

διαδικασία ματαιώνεται.

5.Αν  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
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αποδεικνύεται η  μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και  74 ή η πλήρωση μιας ή

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα

άρθρα 75, 76 και 77, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» [6] και, με την επιφύλαξη

του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  72,  εφόσον  είχε  προσκομισθεί,  και,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104,  η

κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα

της  σύμβασης,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που  απορρίφθηκε.  Αν

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με

την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.

6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

αρχής για τη λήψη απόφασης "είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου" [7] είτε για

τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  κατά  τις  παραγράφους  3,  4  ή  5  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα

αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  απόφαση

κατακύρωσης του άρθρου 105 .

7.Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1]  Η  παρ.  1,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  περίπτ.  28  του  άρθρου  22  του  Ν.  4441/16  (ΦΕΚ

227/06.12.2016 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ

171/13.11.2017 τεύχος Α').

[2] Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 516/23.01.2017 (Οδηγία 18): Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής

διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

[3]  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής  23333/8565/16.03.2017:   Επισημάνσεις   όσον   αφορά   τον  

υποχρεωτικό  έλεγχο  νομιμότητας  σε  συμβάσεις έργων.

∆ιευκρινήσεις  αναφορικά  με  τα  άρθρα  98,  103  και  105  του  νόμου  4412/2016  (Αποσφράγιση,  αξιολόγηση

προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής στις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών,

κατακύρωση - σύναψη σύμβασης).

[4] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του

άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[5] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του
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άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[6] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του

άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').

[7] Η εντός εισαγωγικών φράση στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 διαγράφηκε με την παρ. 23 του άρθρου

107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α').
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