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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MICHAIL
DAFNOMILIS
Ημερομηνία: 2018.10.18 13:38:48 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ – Κατάρτισης & Εκτέλεσης
Προγράμματος Προμηθειών
Ταχ. δ/νση: Πειραιώώς & Κολώνούώ 2
Τ.Κ.: 10437
Πληροφοριώες: Ε. Ναώ τσος
Τηλ. : 210 5223272
Fax: 210 5236769
e-mail: e.natsos@gsis.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.: 7ΖΓΘΗ-642
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Α.Δ.Α.Μ.:
Αθηώ να, 18/10/2018 - 13:29
Αρ. Πρώτ.: Δ.ΠΡΟΜ. Α 0012065 ΕΞ 2018

ΘΕΜΑ : «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και
Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.»
Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV:

38582000-8 «Εξοπλισμοώ ς επιθεώώρησης με ακτιώνες Χ»
38581000-1 «Εξοπλισμοώ ς σαώ ρώσης αποσκεύώών»
35124000-9 «Φορητοώ ς ανιχνεύτηώ ς μεταώ λλών»

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλεώ ον σύμφεώ ρούσα οικονομικηώ προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς
αναώ ομαώ δα

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ :
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

18/10/2018
Τριαώ ντα
μιώα
χιλιαώ δες
(31.000,00€)
μη
σύμπεριλαμβανομεώ νού
Φ.Π.Α.,
(38.440,00€
σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α. 24%) και αναλύτικαώ :
ΟΜΑΔΑ Α’: 1) Σύσκεύηώ X-Ray: 25.000,00 €, πλεώ ον ΦΠΑ
2) Μαγνητικηώ πύώ λη:5.500,00 €, πλεώ ον ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’: 30.500,00 €, πλέον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Β’: Φορητοώ ς ανιχνεύτηώ ς μεταώ λλών:
500,00 €, πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών :

και

ώρα

Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της
προμήθειας:

2/11/2018, 14:00
Δύώ ο (2) μηώ νες αποώ την ύπογραφηώ της Σύώ μβασης
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας ύποώ ψη :
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχεώ ς δημοσιονομικηώ ς διαχειώρισης και εποπτειώας
(ενσώμαώ τώση της Οδηγιώας 2011/85/ΕΕ-δημοώ σιο λογιστικοώ και αώ λλες διαταώ ξεις».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημοώ σιες Σύμβαώ σεις Έργών, Προμηθειώών και Υπηρεσιώών
(προσαρμογηώ στις Οδηγιώες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», οώ πώς εώ χει τροποποιηθειώ και ισχύώ ει.
3. Την ύπ’αρ. 158/2016 αποώ φαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση
“Τύποποιημεώ νού Εντύώ πού Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης” (ΤΕΥΔ) τού αώ ρθρού 79 παρ. 4 τού Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασιώες σύώ ναψης δημοώ σιας σύώ μβασης καώ τώ τών οριώών τών
οδηγιώών».
4. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογιώα εισοδηώ ματος, επειώγοντα μεώ τρα εφαρμογηώ ς τού Ν.
4046/2012, τού Ν. 4093/2012 και τού Ν. 4127/2013 και αώ λλες διαταώ ξεις».
5. Το Ν.2859/2000 περιώ Φ.Π.Α. οώ πώς τροποποιηώ θηκε με το Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) και το
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’).
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύώ σταση Ενιαιώας Ανεξαώ ρτητης Αρχηώ ς Δημοσιώών
Σύμβαώ σεών και Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών Σύμβαώ σεών» ειδικαώ το αώ ρθρο 11
«Σύώ σταση Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών σύμβαώ σεών», οώ πώς τροποποιηώ θηκε με
το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), αώ ρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012)
αώ ρθρο 238 παρ. 2β , το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) αώ ρθρο 58, παρ.6 και ισχύώ ει.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενιώσχύση της διαφαώ νειας µε την ύποχρεώτικηώ αναώ ρτηση
νοώ μών και πραώ ξεών τών κύβερνητικώών, διοικητικώών και αύτοδιοικητικώών οργαώ νών στο
διαδιώκτύο «Προώ γραµµα Διαύώ γεια» και αώ λλες διαταώ ξεις»
8. Την ύπ’αρ. 57654/22-5-2017 αποώ φαση (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύώ θμιση ειδικοώ τερών θεμαώ τών
λειτούργιώας και διαχειώρισης τού Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών Σύμβαώ σεών
(ΚΗΜΔΗΣ) τού Υπούργειώού Οικονομιώας και Αναώ πτύξης».
9. Τον Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικεώ ς Απλούστεύώ σεις – Καταργηώ σεις, Σύγχώνεύώ σεις Νομικώών
Προσώώπών και Υπηρεσιώών τού Δημοσιώού Τομεώ α-Τροποποιώηση Διαταώ ξεών τού Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπεώ ς ρύθμιώσεις» και ειδικοώ τερα τις διαταώ ξεις τού αώ ρθρού 1.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περιώ αναώ ληψης ύποχρεώώσεών αποώ τούς διαταώ κτες.
11. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμοώ ς τού Υπούργειώού Οικονομικώών».
12. Tην ύπ’αρ. 2/99924/0004/30-12-2016 αποώ φαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2016) περιώ μεταφοραώ ς και
κατανομηώ ς τών αρμοδιοτηώ τών τού αώ ρθρού 69Γ τού Ν.4270/2014 σε οργανικεώ ς μοναώ δες της
Γενικηώ ς Δ/νσης Οικονομικώών Υπηρεσιώών τού Υπ. Οικονομικώών.
13. Την ύπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΦΕΚ 785/Β’/5-5-2015) αποώ φαση μεταβιώβασης
αρμοδιοτηώ τών και εξούσιοδοώ τησης «με εντοληώ Υπούργούώ » στούς Γενικούώ ς Γραμματειώς και στον
Ειδικοώ Γραμματεώ α τού Υπούργειώού Οικονομικώών, πλην της Γενικηώ ς Γραμματειώας Δημοσιώών
Εσοώ δών, στούς Προιϊσταμεώ νούς τών ύπαγοώ μενών σε αύτούώ ς οργανικώών μοναώ δών καθώώς και
στούς Προιϊσταμεώ νούς τών οργανικώών μοναώ δών πού ύπαώ γονται απεύθειώας στον Υπούργοώ
Οικονομικώών.
14. Το αώ ρθρο 2 παρ. 3 τού Π.Δ. 142/2017, με το οποιώο ο Υπούργοώ ς Οικονομικώών εξούσιοδοτειώ τον
Γεν. Γραμματεώ α Πληροφοριακώών Σύστημαώ τών να ασκειώ τα καθηώ κοντα τού Προιϊσταμεώ νού της
Γεν. Γραμματειώας Υπούργειώού Οικονομικώών.
15. Τα ύπ’αρ. ΔΛΟΣΕΛΥ Β 4004681 ΕΞ 2018/31-5-2018 και ΔΛΟΣΕΛΥ Β 4005567 ΕΞ 2018/5-72018 εώ γγραφα της Δ/νσης Λειτούργιώας Οριζοώ ντιών Σύστημαώ τών, Εκτύπώώσεών, Λειτούργικηώ ς
Υποστηώ ριξης & Υποστηώ ριξης χρηστώών της Γ.Γ.Π.Σ. με τα οποιώα ζητειώται η διενεώ ργεια
διαγώνιστικηώ ς διαδικασιώας για την προμηώ θεια σύσκεύώών X-Ray, Μαγνητικηώ ς πύώ λης και
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Φορητούώ ανιχνεύτηώ μεταώ λλών στο κτιώριο στεώ γασης της Γ.Γ.Π.Σ., κοινοποιώώντας στην Υπηρεσιώα
μας ταύτοώ χρονα τις Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς, απαιτηώ σεις και λοιπούώ ς οώ ρούς της προμηώ θειας.
16. Το ύπ’αρ. Δ.ΠΡΟΜ Α 0008873 ΕΞ 2018/18-7-2018 εώ γγραφοώ μας προς την αιτηθειώσα Υπηρεσιώα
για τον επιμερισμοώ της προύϊ πολογισθειώσας δαπαώ νης αναώ τμηώ μα.
17. Το ύπ’αρ. ΔΛΟΣΕΛΥ Β 4005926 ΕΞ 2018/27-7-2018 απαντητικοώ εώ γγραφο της Δ/νσης
Λειτούργιώας Οριζοώ ντιών Σύστημαώ τών, Εκτύπώώσεών, Λειτούργικηώ ς Υποστηώ ριξης & Υποστηώ ριξης
χρηστώών της Γ.Γ.Π.Σ. με το οποιώ ο αιτιολογειώ οώ τι η προμηώ θεια της σύσκεύηώ ς X-ray και της
Μαγνητικηώ ς πύώ λης δεν μπορειώ να διαιρεθειώ σε τμηώ ματα για τούς παρακαώ τώ λοώ γούς:
 Λοώ γώ τού ιδιαιώτερα περιορισμεώ νού χώώρού τοποθεώ τησης τού ζητούώ μενού εξοπλισμούώ ελεώ γχών
ασφαώ λειας, και ειδικοώ τερα λοώ γώ τού διαθεώ σιμού πλαώ τούς τού ύπαώ ρχοντος εξοπλισμούώ
ελεώ γχού προώ σβασης ( γύαώ λινες ποώ ρτες ελεγχοώ μενης προώ σβασης ) σε σύνδύασμοώ με τις θεώ σεις
εργασιώας ύποδοχηώ ς στην ειώσοδο τού κτιριώού , η τοποθεώ τηση τών σύσκεύώών X-ray και
Μαγνητικηώ ς πύώ λης γιώνεται παραώ λληλα.
 Οι διασταώ σεις τού χώώρού πού θα τοποθετηθειώ ο εξοπλισμοώ ς εώ χει μεώ γιστο πλαώ τος 2,05μ, οώ πώς
αναφεώ ρεται ρητώώς στην πρώώτη παραώ γραφο τών τεχνικώών προδιαγραφώών Α. Γενικαώ , «η
εγκαταώ σταση θα γιώνει σε διαθεώ σιμο χώώρο διασταώ σεών με μεώ γιστο πλαώ τος 2,05μ.» και καταώ
σύνεώ πεια ζητειώται ο αναώ δοχος να προσφεώ ρει σύσκεύεώ ς πού το σύνολικοώ τούς πλαώ τος, δεν θα
ξεπερναώ την παραπαώ νώ διαώ σταση.
 Αν οι προμηώ θειες ανατεθούώ ν ύποώ τη μορφηώ χώριστώών τμημαώ τών, ειώναι πολύώ πιθανοώ ν το
σύνολικοώ απαιτούώ μενο πλαώ τος εγκαταώ στασης της μαγνητικηώ ς πύώ λης και τού X-Ray να
ύπερβαιώνούν το πλαώ τος τού διαθεώ σιμού χώώρού, παροώ λο πού μεμονώμεώ να μπορειώ να πληρούώ ν
τις προδιαγραφεώ ς.
18. Το γεγονοώ ς οώ τι αποώ τις διαταώ ξεις της παρούώ σας προκαλειώται δαπαώ νη σε βαώ ρος τού
Προύϊ πολογισμούώ τού Υπ. Οικονομικώών, πού θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού οικ. Έτούς 2018,
σύνολικούώ ύώ ψούς 38.440,00€, η οποιώα εγγραώ φεται στον ΚΑΕ 1729 τού Ειδικούώ Φορεώ α 23-150
βαώ σει της με αρ. πρώτ. ΔΟΔΑ 0010354 ΕΞ 2018/4-9-2018 (ΑΔΑ : 6ΞΘΜΗ-61Σ) Αποώ φασης
Έγκρισης Δεώ σμεύσης Πιώστώσης της Δ/νσης Οικονομικηώ ς Διαχειώρισης πού καταχώρηώ θηκε με α/α
75088 στο βιβλιώο εγκριώσεών και εντολώών πληρώμηώ ς της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκριώνούμε τη διενεώ ργεια σύνοπτικούώ διαγώνισμούώ με κριτηώ ριο αναώ θεσης την πλεώ ον σύμφεώ ρούσα
αποώ οικονομικηώ αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει της τιμηώ ς αναώ ομαώ δα για την προμηώ θεια σύσκεύώών: 1) XRay & Μαγνητικηώ ς πύώ λης (Ομαώ δα Α’) και 2) Φορητούώ ανιχνεύτηώ μεταώ λλών (Ομαώ δα Β’) στο κτιώριο
στεώ γασης της Γ.Γ.Π.Σ., οώ πώς αναλύτικαώ αναφεώ ρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς»
της παρούώ σας αποώ φασης, το οποιώ ο αποτελειώ αναποώ σπαστο μεώ ρος αύτηώ ς.
Ο διαγώνισμοώ ς θα γιώνει σύώ μφώνα με τις διαταώ ξεις περιώ Κρατικώών Προμηθειώών, με σφραγισμεώ νες
προσφορεώ ς αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ πού θα σύσταθειώ ειδικαώ για το σκοποώ
αύτοώ , μεώ σα σε προθεσμιώα τούλαώ χιστον δώώδεκα (12) ημερώών αποώ την ημερομηνιώα δημοσιώεύσης της
προκηώ ρύξης της σύώ μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως χροώ νος εώ ναρξης της διαδικασιώας τού διαγώνισμούώ αύτούώ νοειώται η ημερομηνιώα δημοσιώεύσης της
απλοποιημεώ νης προκηώ ρύξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η δαπαώ νη για την προμηώ θεια ανεώ ρχεται σε τριαώ ντα μιώα χιλιαώ δες εύρώώ (31.000,00€) μη
σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α., ο οποιώος ανεώ ρχεται σε επταώ χιλιαώ δες τετρακοώ σια σαραώ ντα εύρώώ
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(7.440,00€), σύνολικηώ αξιώα με ΦΠΑ 24% τριαώ ντα οκτώώ χιλιαώ δες τετρακοώ σια σαραώ ντα εύρώώ
(38.440,00€) και θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού Τακτικούώ Προύϊ πολογισμούώ εξοώ δών τού Υπ.
Οικονομικώών ΚΑΕ 1729 τού Ειδικούώ Φορεώ α 23-150, Οικονομικούώ Έτούς 2018.
Ειδικοώ τερα ο προύϊ πολογισμοώ ς κατανεώ μεται ώς ακολούώ θώς:
ΟΜΑΔ
Α
Α’
Β’

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
38582000-8
38581000-1
35124000-9

ΕΙΔΟΣ
X-Ray
Μαγνητικηώ ς πύώ λης
Φορητούώ ανιχνεύτηώ μεταώ λλών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΫ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α (€)
25.000,00
5.500,00
500,00
31.000,00
7.440,00
38.440,00 €

Η πληρώμηώ τού αναδοώ χού θα γιώνει μεταώ την οριστικηώ ποιοτικηώ και ποσοτικηώ παραλαβηώ της
προμηώ θειας αποώ την αρμοώ δια επιτροπηώ παραλαβηώ ς, με την απαραιώτητη προσκοώ μιση οώ λών τών
νομιώμών δικαιολογητικώών πού προβλεώ πονται αποώ τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις καταώ το χροώ νο πληρώμηώ ς,
καθώώς και καώ θε αώ λλού δικαιολογητικούώ πού τύχοώ ν ηώ θελε ζητηθειώ αποώ τις αρμοώ διες Υπηρεσιώες πού
διενεργούώ ν τον εώ λεγχο και την πληρώμηώ , επιώσης σε χροώ νο προσδιοριζοώ μενο αποώ την αναγκαιώα
διοικητικηώ διαδικασιώα για εώ κδοση τών σχετικώών χρηματικώών ενταλμαώ τών.
Επιώ της σύμβατικηώ ς τιμηώ ς της προμηώ θειας, επιβαώ λλονται κρατηώ σεις, πού ανεώ ρχονται :
α) σε 0,06216% ύπεώ ρ της Ενιαιώας Ανεξαώ ρτητης Αρχηώ ς Δημοσιώών Σύμβαώ σεών,οι οποιώες βαρύώ νούν το
αναώ δοχο (το νοώ μιμο τεώ λος χαρτοσηώ μού 3%
και η επ’ αύτούώ εισφοραώ ύπεώ ρ ΟΓΑ 20%
σύμπεριλαμβαώ νεται- αώ ρθρο 4 Ν.4013/2011 οώ πώς ισχύώ ει)
β) σε 0,06216% ύπεώ ρ της Αρχηώ ς Εξεώ τασης Προδικαστικώών Προσφύγώών, οι οποιώες βαρύώ νούν τον
Αναώ δοχο (το νοώ μιμο τεώ λος χαρτοσηώ μού 3% και η επ’ αύτούώ εισφοραώ ύπεώ ρ ΟΓΑ 20%
σύμπεριλαμβαώ νεται)
γ)Σημειώώνεται οώ τι η καθαρηώ αξιώα τών παραστατικώών ύποώ κειται σε παρακραώ τηση φοώ ρού
εισοδηώ ματος βαώ σει τού Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) αώ ρθρο 64 περιώ παρακραώ τησης
φοώ ρού εισοδηώ ματος. Ο φοώ ρος εισοδηώ ματος ειώναι 4% για προμηώ θειες.
Σύμπληρώματικεώ ς πληροφοριώες ηώ διεύκρινιώσεις σχετικαώ με τα εώ γγραφα τού διαγώνισμούώ μπορούώ ν
να ζητούώ νται εγγραώ φώς αποώ τούς ενδιαφερομεώ νούς μεώ χρι και επταώ (7) ημεώ ρες πριν αποώ την
καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς προσφορώών. Οι πληροφοριώες ηώ διεύκρινιώσεις παρεώ χονται
εγγραώ φώς μεώ χρι τεώ σσερις (4) ημεώ ρες πριν αποώ την καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς τών
προσφορώών, εφοώ σον τα σχετικαώ αιτηώ ματα εώ χούν ύποβληθειώ εμπροώ θεσμα σύώ μφώνα με τα
προαναφεροώ μενα. Επισημαιώνεται οώ τι τα αιτηώ ματα παροχηώ ς σύμπληρώματικώών πληροφοριώών ηώ
διεύκρινηώ σεών πού ύποβαώ λλονται εκπροώ θεσμα δεν θα εξεταώ ζονται.
1.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσφεώ ροντες στον διενεργούώ μενο σύνοπτικοώ διαγώνισμοώ μπορούώ ν να ειώναι οώ λα τα φύσικαώ ηώ
νομικαώ προώ σώπα ηώ ενώώσεις αύτώών εγκατεστημεώ να σε κραώ τος-μεώ λος της Ένώσης, σε κραώ τος –
μεώ λος τού Εύρώπαιϊκούώ Οικονομικούώ Χώώρού (ΕΟΧ), καθώώς και σε τριώτες χώώρες ύποώ τις
προύϊ ποθεώ σεις τού αώ ρθρού 25 παρ. 1 τού Ν. 4412/2016, πού ασκούώ ν δραστηριοώ τητα σύναφηώ με
το αντικειώμενο τού διαγώνισμούώ και δεν βριώσκονται σε μια αποώ τις κατασταώ σεις τού αώ ρθρού 73
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2.

τού Ν. 4412/2016 πού αναφεώ ρονται στην παραώ γραφο 4.1 της παρούώ σας και πληρούώ ν τα
κριτηώ ρια επιλογηώ ς της παραγραώ φού 4.2 της παρούώ σας.
Για τις ενώώσεις οικονομικώών φορεώ ών, σύμπεριλαμβανομεώ νών και τών προσώρινώών σύμπραώ ξεών,
δεν απαιτειώται να περιβληθούώ ν σύγκεκριμεώ νη νομικηώ μορφηώ για την ύποβοληώ προσφοραώ ς. Η
Αναθεώ τούσα Αρχηώ μπορειώ να απαιτηώ σει αποώ τις ενώώσεις οικονομικώών φορεώ ών να περιβληθούώ ν
σύγκεκριμεώ νη νομικηώ μορφηώ εφοώ σον τούς ανατεθειώ η σύώ μβαση, στο μεώ τρο πού η περιβοληώ αύτηώ ς
της νομικηώ ς μορφηώ ς ειώναι αναγκαιώα για την ικανοποιητικηώ εκτεώ λεση της σύώ μβασης.
Στις περιπτώώσεις ύποβοληώ ς προσφοραώ ς αποώ εώ νώση οικονομικώών φορεώ ών, οώ λα τα μεώ λη της
εύθύώ νονται εώ ναντι της Αναθεώ τούσας Αρχηώ ς αλληλεώ γγύα και εις ολοώ κληρον. Σε περιώπτώση
αναώ θεσης της σύώ μβασης στην εώ νώση, η εύθύώ νη αύτηώ εξακολούθειώ μεώ χρι πληώ ρούς εκτεώ λεσης της
σύώ μβασης.
Στην προσφοραώ απαραιτηώ τώς πρεώ πει να προσδιοριώζεται η εώ κταση και το ειώδος της σύμμετοχηώ ς τού
(σύμπεριλαμβανομεώ νης της κατανομηώ ς αμοιβηώ ς μεταξύώ τούς) καώ θε μεώ λούς της εώ νώσης, καθώώς και ο
εκπροώ σώπος/σύντονιστηώ ς αύτηώ ς.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορεώ ς ισχύώ ούν και δεσμεύώ ούν τούς προσφεώ ροντες για χρονικοώ διαώ στημα εκατοώ ν ογδοώ ντα
(180) ημερώών αποώ την επομεώ νη της καταληκτικηώ ς ημερομηνιώας ύποβοληώ ς προσφορώών.
Για τύχοώ ν παραώ ταση της ισχύώ ος της προσφοραώ ς, εφαρμοώ ζονται τα αναφεροώ μενα στην παρ 4 τού
αώ ρθρού 97 τού Ν.4412/2016.

3.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούώ σα διακηώ ρύξη μαζιώ με τα Παραρτηώ ματα της θα δημοσιεύθειώ :
 στο προώ γραμμα Διαύώ γεια- ιστοώ τοπος: https://diavgeia.gov.gr ,
ιστοώ τοπος:
 στο Κεντρικοώ Ηλεκτρονικοώ Μητρώώο Δημοσιώών Σύμβαώ σεών (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)https://eprocurement.gov.gr και,
 στούς διαδικτύακούώ ς τοώ πούς τού Υπούργειώού Οικονομικώών ιστοώ τοπος: https:// www.gsis.gr και
www.minfin.gr

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτηώ ριο για την αναώ θεση της σύώ μβασης ειώναι η πλεώ ον σύμφεώ ρούσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη
προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς αναώ ομαώ δα (βλ. Παραώ ρτημα Β’ «Υποώ δειγμα Οικονομικηώ ς Προσφοραώ ς»)
Οι προύϊ ποθεώ σεις σύμμετοχηώ ς στο διαγώνισμοώ περιγραώ φονται στο παροώ ν αώ ρθρο και αποτύπώώνονται
στο Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης (εφεξηώ ς ΤΕΥΔ), το οποιώο αποτελειώ Υπεύώ θύνη
Δηώ λώση τών οικονομικώών φορεώ ών προς αντικαταώ σταση τών πιστοποιητικώών πού εκδιώδούν
δημοώ σιες αρχεώ ς ηώ τριώτα μεώ ρη και παρεώ χει προκαταρκτικηώ αποώ δειξη οώ τι ο οικονομικοώ ς φορεώ ας δεν
βριώσκεται σε μιώα αποώ τις κατασταώ σεις τού αώ ρθρού 73 παρ. 1, 2 και παρ 4 περ. α τού Ν. 4412/2016
(Λοώ γοι αποκλεισμούώ ).
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4.1 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούώ σας διαδικασιώας σύώ ναψης σύώ μβασης σύνταώ χθηκε σύώ μφώνα με την
Κατεύθύντηώ ρια Οδηγιώα 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατιώθεται στούς οικονομικούώ ς
φορειώς δώρεαώ ν, μεώ σώ τών ιστοσελιώδών τού Υπ. Οικονομικώών σε δύώ ο μορφεώ ς αρχειώού:
I.
Αρχειώο PDF, ώς παραώ ρτημα με τη παρούώ σα Διακηώ ρύξη &
II.
Αρχειώο doc, ώς παραώ ρτημα με την παρούώ σα Διακηώ ρύξη (σε επεξεργαώ σιμη μορφηώ ), για τη
διεύκοώ λύνση τών οικονομικώών φορεώ ών προκειμεώ νού να το σύμπληρώώσούν, να το
ύπογραώ ψούν και το ύποβαώ λούν στην Αναθεώ τούσα Αρχηώ σε εώ ντύπη μορφηώ .
Οι προύϊ ποθεώ σεις σύμμετοχηώ ς, εώ τσι οώ πώς αποτύπώώνονται στο ΤΕΥΔ στο Παραώ ρτημα ΙΙΙ, το οποιώ ο
αποτελειώ αναποώ σπαστο τμηώ μα της παρούώ σας ειώναι οι εξηώ ς:
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Μεώ ρος ΙΙΙ.Α τού ΤΕΥΔ)
Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
οώ πώς αύτοιώ αποτύπώώνονται στο Μεώ ρος ΙΙΙ.Α τού ΤΕΥΔ.
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας αποκλειώεται επιώσης οώ ταν το προώ σώπο εις βαώ ρος τού οποιώού εκδοώ θηκε
αμεταώ κλητη καταδικαστικηώ αποώ φαση ειώναι μεώ λος τού διοικητικούώ , διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ
οργαώ νού τού εν λοώ γώ οικονομικούώ φορεώ α ηώ εώ χει εξούσιώα εκπροσώώπησης, ληώ ψης αποφαώ σεών ηώ
ελεώ γχού σε αύτοώ .
Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(Μεώ ρος ΙΙΙ.Β τού ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύώ μφώνα με τα ειδικοώ τερα προβλεποώ μενα στην παρ. 2 τού αώ ρθρού 73
τού Ν.4412/2016, οώ πώς αποτύπώώνονται στο Μεώ ρος ΙΙΙ.Β τού ΤΕΥΔ.
Δεν αποκλειώεται ο προσφεώ ρών οικονομικοώ ς φορεώ ας οώ ταν εκπληρώώσει τις ύποχρεώώσεις τού ειώτε
καταβαώ λλοντας τούς φοώ ρούς ηώ τις εισφορεώ ς κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης πού οφειώλει,
σύμπεριλαμβανομεώ νών, καταώ περιώπτώση, τών δεδούλεύμεώ νών τοώ κών ηώ τών προστιώμών ειώτε
ύπαγοώ μενος σε δεσμεύτικοώ διακανονισμοώ για την καταβοληώ τούς.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα (Μεώ ρος ΙΙΙ.Γ τού ΤΕΥΔ).
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου (περ. α’ της παρ.4 τού αώ ρθρού 73 τού Ν. 4412/2016), σύώ μφώνα με τα
ειδικοώ τερα προβλεποώ μενα στην περ. γ’ της παρ. 2 τού αώ ρθρού 73 τού Ν.4412/2016 και
σύγκεκριμεώ να:
Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
 τρεις (3) πραώ ξεις επιβοληώ ς προστιώμού αποώ τα αρμοώ δια ελεγκτικαώ οώ ργανα τού Σώώματος
Επιθεώώρησης Εργασιώας για παραβαώ σεις της εργατικηώ ς νομοθεσιώας πού χαρακτηριώζονται,
σύώ μφώνα με την ύπούργικηώ αποώ φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οώ πώς εκαώ στοτε ισχύώ ει, ώς
«ύψηληώ ς» ηώ «πολύώ ύψηληώ ς» σοβαροώ τητας, οι οποιώες προκύώ πτούν αθροιστικαώ αποώ τρεις (3)
διενεργηθεώ ντες ελεώ γχούς, ηώ
 δύώ ο (2) πραώ ξεις επιβοληώ ς προστιώμού αποώ τα αρμοώ δια ελεγκτικαώ οώ ργανα τού Σώώματος
Επιθεώώρησης Εργασιώας για παραβαώ σεις της εργατικηώ ς νομοθεσιώας πού αφορούώ ν την αδηώ λώτη
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εργασιώα, οι οποιώες προκύώ πτούν αθροιστικαώ αποώ δύώ ο (2) διενεργηθεώ ντες ελεώ γχούς. Οι ανώτεώ ρώ
κύρώώσεις πρεώ πει να εώ χούν αποκτηώ σει τελεσιώδικη και δεσμεύτικηώ ισχύώ ,
Σε οποιοδηώ ποτε χρονικοώ σημειώο καταώ τη διαώ ρκεια της διαδικασιώας σύώ ναψης της σύώ μβασης, η
Αναθεώ τούσα Αρχηώ αποκλειώει εώ ναν οικονομικοώ φορεώ α, οώ ταν αποδεικνύώ εται οώ τι αύτοώ ς βριώσκεται λοώ γώ
πραώ ξεών ηώ παραλειώψεών αύτούώ ειώτε πριν ειώτε καταώ τη διαδικασιώα, σε μιώα αποώ τις κατασταώ σεις τών
παραπαώ νώ περιπτώώσεών Α, Β & Γ.
4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. 75 του ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοιώ φορειώς θα πρεώ πει να πληρούώ ν το κριτηώ ριο επιλογηώ ς πού οριώζεται παρακαώ τώ:
Καταλληλότητα (Μεώ ρος ΙV.A τού ΤΕΥΔ)
Οι οικονομικοιώ φορειώς πού σύμμετεώ χούν στη διαδικασιώα σύώ ναψης της παρούώ σας σύώ μβασης
απαιτειώται να ασκούώ ν επαγγελματικηώ δραστηριοώ τητα σύναφηώ με το αντικειώμενο τών προς παροχηώ
ύπηρεσιώών.
Οι οικονομικοιώ φορειώς πού ειώναι εγκατεστημεώ νοι σε κραώ τος μεώ λος της Εύρώπαιϊκηώ ς Ένώσης
απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι σε εώ να αποώ τα επαγγελματικαώ μητρώώα πού τηρούώ νται στο κραώ τος
εγκαταώ στασηώ ς τούς ηώ να ικανοποιούώ ν οποιαδηώ ποτε αώ λλη απαιώτηση οριώζεται στο Παραώ ρτημα XI τού
Προσαρτηώ ματος Α΄ τού ν. 4412/2016. Στην περιώπτώση οικονομικώών φορεώ ών εγκατεστημεώ νών σε
κραώ τος μεώ λούς τού Εύρώπαιϊκούώ Οικονομικούώ Χώώρού (Ε.Ο.Χ) ηώ σε τριώτες χώώρες πού προσχώρηώ σει
στη ΣΔΣ, ηώ σε τριώτες χώώρες πού δεν εμπιώπτούν στην προηγούώ μενη περιώπτώση και εώ χούν σύναώ ψει
διμερειώς ηώ πολύμερειώς σύμφώνιώες με την Ένώση σε θεώ ματα διαδικασιώών αναώ θεσης δημοσιώών
σύμβαώ σεών, απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι σε αντιώστοιχα επαγγελματικαώ μητρώώα. Οι
εγκατεστημεώ νοι στην Ελλαώ δα οικονομικοιώ φορειώς απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι στο οικειώο
Επιμελητηώ ριο.
4.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ σύμπληρώώνεται, ύπογραώ φεται και ύποβαώ λλεται καταώ περιώπτώση ώς εξηώ ς:


Το μέρος Ι ειώναι σύμπληρώμεώ νο αποώ τη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών
και οώ λα τα ύποώ λοιπα μεώ ρη (ΙΙ & ΙΙΙ) σύμπληρώώνονται αποώ τον οικονομικοώ φορεώ α, καταώ
περιώπτώση, και μοώ νο στα πεδιώα πού ηώ δη εώ χούν επιλεγειώ αποώ τη Δ/νση Προμηθειώών,
Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών, οώ πώς εμφαιώνονται στο σύνημμεώ νο ΤΕΥΔ τού
Παραρτηώ ματος Γ’ της παρούώ σας



Το μέρος ΙΙ.Α σύμπληρώώνεται αποώ οώ λούς τούς οικονομικούώ ς φορειώς



Το μέρος ΙΙ.Β σύμπληρώώνεται αποώ οικονομικούώ ς φορειώς καταώ περιώπτώση



Το μέρος ΙΙ.Δ σύμπληρώώνεται στην περιώπτώση ύπεργολαβικηώ ς αναώ θεσης (βλεώ πε παρακαώ τώ
παρ. 4.4)




Το μέρος ΙV. A σύμπληρώώνεται αποώ τούς οικονομικούώ ς φορειώς
Το μέρος VI σύμπληρώώνεται σε καώ θε περιώπτώση με την ημερομηνιώα, τον τοώ πο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.

Επισημαιώνεται οώ τι :
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Καώ θε οικονομικοώ ς φορεώ ας πού σύμμετεώ χει μόνος του (αυτοτελώς), πρεώ πει να σύμπληρώώσει
και να ύποβαώ λει ένα ΤΕΥΔ.



Όταν σύμμετεώ χούν οικονομικοιώ φορειώς ύποώ τη μορφηώ εώ νώσης, πρεώ πει να σύμπληρώθειώ και να
ύποβληθειώ για καώ θε φορεώ α –μεώ λος της εώ νώσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποιώ ο παρατιώθενται οι
πληροφοριώες πού απαιτούώ νται σύώ μφώνα με τα μεώ ρη II & ΙΙΙ.



Στην περιώπτώση πού ο σύμμετεώ χών οικονομικοώ ς φορεώ ας δηλώώσει πώς θα αναθεώ σει ύποώ
μορφηώ ύπεργολαβιώας ποσοστοώ της σύώ μβασης πού ξεπερναώ ει το 30% της σύνολικηώ ς της αξιώας,
τοώ τε ύποβαώ λλεται μαζιώ με το ΤΕΥΔ τού σύμμετεώ χοντα οικονομικούώ φορεώ α και χωριστό
ΤΕΥΔ εκ μεώ ρούς τού/τών ύπεργολαώ βού/ών (βλεώ πε παρακαώ τώ παρ. 4.4)



Στις περιπτώώσεις οώ πού περισσοώ τερα αποώ εώ να αώ τομα ειώναι μεώ λη τού διοικητικούώ ,
διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ οργαώ νού ενοώ ς οικονομικούώ φορεώ α ηώ εώ χούν εξούσιώα
εκπροσώώπησης, ληώ ψης αποφαώ σεών ηώ ελεώ γχού σε αύτοώ , τοώ τε όλα τα παραπάνω πρόσωπα
θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.



Καταώ την ύποβοληώ τού ΤΕΥΔ, ειώναι δύνατηώ , με μοώ νη την ύπογραφηώ τού καταώ περιώπτώση
εκπροσώώπού τού οικονομικούώ φορεώ α η προκαταρκτικηώ αποώ δειξη τών λοώ γών αποκλεισμούώ
πού αναφεώ ρονται στην παραώ γραφο 1 τού αώ ρθρού 73 (περ. Α της παρ. 4.1) για το σύώ νολο τών
φύσικώών προσώώπών πού ειώναι μεώ λη τού διοικητικούώ , διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ οργαώ νού τού
ηώ εώ χούν εξούσιώα εκπροσώώπησης, ληώ ψης αποφαώ σεών ηώ ελεώ γχού σε αύτοώ ν. Ως εκπροώ σώπος τού
οικονομικούώ φορεώ α για την εφαρμογηώ τών ανώτεώ ρώ, νοειώται ο νοώ μιμος εκπροώ σώπος αύτούώ ,
οώ πώς προκύώ πτει αποώ το ισχύώ ον καταστατικοώ ηώ το πρακτικοώ εκπροσώώπησηώ ς τού καταώ το
χροώ νο ύποβοληώ ς της προσφοραώ ς ηώ το αρμοδιώώς εξούσιοδοτημεώ νο φύσικοώ προώ σώπο να
εκπροσώπειώ τον οικονομικοώ φορεώ α για διαδικασιώες σύώ ναψης σύμβαώ σεών ηώ για σύγκεκριμεώ νη
διαδικασιώα σύώ ναψης σύώ μβασης.

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
α) Η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών απαιτειώ αποώ τον προσφεώ ροντα να
αναφεώ ρει στην προσφοραώ τού το τμηώ μα (ποσοστοώ ) της σύώ μβασης πού προτιώθεται να αναθεώ σει ύποώ
μορφηώ ύπεργολαβιώας σε τριώτούς, καθώώς και τούς ύπεργολαώ βούς πού προτειώνει, σύμπληρώώνοντας το
Μεώ ρος ΙΙ.Δ τού ΤΕΥΔ.
β) Σύώ μφώνα με την παρ. 6 τού αώ ρθρού 131 τού Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%,
τοώ τε ύποβαώ λλει ύποχρεώτικαώ χωριστό/ά ΤΕΥΔ οώ πού παρατιώθενται οι πληροφοριώες πού
απαιτούώ νται σύώ μφώνα με τις ενοώ τητες Α και Β τού Μεώ ρούς ΙΙΙ τού ΤΕΥΔ για καθεώ ναν αποώ τον/τούς
ύπεργολαώ βο/ούς, προκειμεώ νού να επαληθεύτειώ η μη σύνδρομηώ τών λοώ γών αποκλεισμούώ τών αώ ρθρών
73 και 74 τού Ν.4412/2016. Όταν αποώ την ώς αώ νώ επαληώ θεύση προκύώ πτει οώ τι σύντρεώ χούν λοώ γοι
αποκλεισμούώ , τοώ τε η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών απαιτειώ αποώ τον αναώ δοχο
να τον/ τούς αντικαταστηώ σει. Τονιώζεται πώς οώ ταν ο/οι ύπεργολαώ βος/ύπεργολαώ βοι παρούσιαώ ζονται
μεταώ την αναώ θεση της σύώ μβασης, προσκομιώζούν τα πιστοποιητικαώ και λοιπαώ σχετικαώ
δικαιολογητικαώ .
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5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α. Να εώ χούν σύνταχθειώ ηώ να εώ χούν μεταφρασθειώ στην Ελληνικηώ γλώώσσα, με εξαιώρεση τούς
τεχνικούώ ς οώ ρούς πού αναφεώ ρονται στην προσφοραώ και οι οποιώοι μπορούώ ν να ύποβαώ λλονται
στην Αγγλικηώ γλώώσσα.
β. Να ειώναι δακτύλογραφημεώ νες, να μη φεώ ρούν παραώ τύπες διορθώώσεις, σβησιώματα, διαγραφεώ ς,
προσθηώ κες, κλπ, και να ειώναι μονογραμμεώ νες αποώ τον διαγώνιζοώ μενο.
γ. Να ύποβληθούώ ν σε δύώ ο (2) αντιώγραφα πού θα τεθούώ ν μεώ σα στον ιώδιο φαώ κελο προσφοραώ ς. Σε
εώ να αποώ τα δύώ ο αντιώγραφα και σε καώ θε σελιώδα αύτούώ , πού θα ειώναι μονογραμμεώ νη, θα γραώ φεται
η λεώ ξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αύτοώ θα ειώναι το επικρατεώ στερο τού αώ λλού αντιτύώ πού, σε περιώπτώση
διαφοραώ ς μεταξύώ τούς.
δ. Να κατατεθούώ ν μεώ σα σε σφραγισμεώ νο φαώ κελο ο οποιώος πρεώ πει απαραιώτητα να φεώ ρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τού Διαγώνιζοώ μενού και να γραώ φει εύκρινώώς τις ενδειώξεις:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Πληώ ρη τιώτλο της αρμοώ διας ύπηρεσιώας (Αναθεώ τούσα Αρχηώ ) πού διενεργειώ το διαγώνισμοώ .
- Αριθμοώ της αποώ φασης διενεώ ργειας τού σύνοπτικούώ Διαγώνισμούώ
- Την καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς τών προσφορώών
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμηώ θεια σύσκεύώών X-Ray, Μαγνητικηώ ς πύώ λης και
Φορητούώ ανιχνεύτηώ μεταώ λλών στο κτιώριο στεώ γασης της Γ.Γ.Π.Σ.
Εντοώ ς τού σφραγισμεώ νού φακεώ λού της προσφοραώ ς θα περιεώ χονται τρειώς (3) ξεχώριστοιώ
σφραγισμεώ νοι φαώ κελοι ώς εξηώ ς:
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φαώ κελος θα περιεώ χει:
 Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης (ΤΕΥΔ) καταώ τα προβλεποώ μενα στις παρ. 2 & 4
τού αώ ρθρού 79 τού Ν. 4412/2016, σύώ μφώνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούώ σας Αποώ φασης.
 Τα αποδεικτικαώ εώ γγραφα νομιμοποιώησης τού προσφεώ ροντος ηώ τού ύποψηώ φιού νομικούώ
προσώώπού και
 Παραστατικοώ εκπροσώώπησης, εαώ ν οι οικονομικοιώ φορειώς σύμμετεώ χούν με αντιπροώ σώποώ τούς.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φαώ κελος θα περιεώ χει τα εώ γγραφα και τα δικαιολογητικαώ πού τεκμηριώώνούν την τεχνικηώ επαώ ρκεια
καθώώς και οώ σα στοιχειώα και εώ γγραφα αναφεώ ρονται στις Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς και Πιώνακα
Σύμμοώ ρφώσης τού Παραρτηώ ματος Α της παρούώ σας αποώ φασης, για τα ειώδη της ομαώ δας για την οποιώα
ύποβαώ λλεται προσφοραώ .
Η τεχνικηώ προσφοραώ δύώ ναται επιώσης να περιλαμβαώ νει ύλικοώ τεκμηριώώσης για τα προσφεροώ μενα
ειώδη, οώ πώς εγχειριώδια, τεχνικαώ φύλλαώ δια, διαφημιστικαώ φύλλαώ δια κλπ, αποώ τα οποιώα θα προκύώ πτει η
καώ λύψη τών απαιτηώ σεών της διακηώ ρύξης.
Προτεινοώ μενες λύώ σεις πού παρούσιαώ ζούν αποκλιώσεις ηώ ύστεώ ρηση ηώ ειώναι δύσνοώ ητες ηώ ασαφειώς σε
σχεώ ση με τις τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς, απορριώπτονται ώς απαραώ δεκτες.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προσφορεώ ς τών σύμμετεχοώ ντών θα αναγραώ φούν την τιμηώ (τιμηώ χώριώς Φ.Π.Α., ποσοώ αναλογούώ ντος
Φ.Π.Α. και σύνολικηώ τιμηώ με Φ.Π.Α.) και θα σύνταχθούώ ν σύώ μφώνα με το αώ ρθρο 95 τού Ν. 4412/2016.
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Στην τιμηώ χώριώς Φ.Π.Α. θα περιλαμβαώ νονται οι νοώ μιμες κρατηώ σεις καθώώς και καώ θε αώ λλη επιβαώ ρύνση,
σύώ μφώνα με την κειώμενη νομοθεσιώα, για παραώ δοση τών ειδώών στον τοώ πο και με τον τροώ πο πού
προβλεώ πεται στούς οώ ρούς και τις τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς τούς Παραρτηώ ματος Α’ της παρούώ σας
αποώ φασης.
Η οικονομικηώ προσφοραώ θα αφοραώ το σύώ νολο τών ειδώών της καώ θε ομαώ δας, δεν θα ύπερβαιώνει την
προύϊ πολογισθειώσα αξιώα αναώ ειώδος και θα ειώναι αναλύτικηώ και σύώ μφώνη με το ύποώ δειγμα πού
παρατιώθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούώ σας αποώ φασης, της οποιώας αποτελειώ αναποώ σπαστο
τμηώ μα.
Το προσφεροώ μενο ετηώ σιο κοώ στος σύντηώ ρησης καώ θε σύσκεύηώ ς δεν μπορειώ να ύπερβαιώνει το 10% τού
κοώ στούς προμηώ θειαώ ς τού.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας θα σύμπληρώώσει και θα ύποβαώ λει εντοώ ς τού
φακεώ λού «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τού
Παραρτηώ ματος Β΄ της παρούώ σας.
Με την ύποβοληώ της Προσφοραώ ς θεώρειώται οώ τι ο ύποψηώ φιος αναώ δοχος αποδεώ χεται ανεπιφύώ λακτα
τούς οώ ρούς της παρούώ σας αποώ φασης. Επιώσης, σε περιώπτώση νομικώών προσώώπών, θεώρειώται οώ τι η
ύποβοληώ της Προσφοραώ ς και η σύμμετοχηώ στο διαγώνισμοώ εώ χούν εγκριθειώ αποώ το αρμοώ διο οώ ργανο
τού σύμμετεώ χοντος νομικούώ προσώώπού.
Οι ενδιαφεροώ μενοι θα ύποβαώ λούν τον φαώ κελο της προσφοραώ ς τούς στο κτιώριο της Δ/νσης
Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών, Πειραιώώς & Κολώνούώ 2, 1ος οώ ροφος, γραφειώο 119,
Αθηώ να, ειώτε ιδιοχειώρώς εώ ώς τις 2/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώώρα 14:00, ειώτε ταχύδρομικώώς
με σύστημεώ νη επιστοληώ ηώ Courier, οώ πού θα παραλαμβαώ νεται με αποώ δειξη, με την απαραιώτητη
προύϊ ποώ θεση οώ τι αύτηώ θα περιεώ ρχεται στην παραπαώ νώ Δ/νση μεώ χρι την προηγούώ μενη της
καταληκτικηώ ς ημερομηνιώας ύποβοληώ ς της. Στην περιώπτώση της ταχύδρομικηώ ς αποστοληώ ς το
Υπούργειώο Οικονομικώών ούδεμιώα εύθύώ νη φεώ ρει για τον χροώ νο και το περιεχοώ μενο τών φακεώ λών
προσφοραώ ς πού θα αποσταλούώ ν. Προσφορεώ ς πού κατατιώθενται μεταώ την παραπαώ νώ ημερομηνιώα,
ειώναι εκπροώ θεσμες και επιστρεώ φονται.
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορεώ ς θα αποσφραγιστούώ ν αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ , σε ημερομηνιώα
πού αύτηώ θα οριώσει με εώ γγραφοώ της ενημερώώνοντας τούς ύποψηώ φιούς προμηθεύτεώ ς. Για την
αποσφραώ γιση τών προσφορώών ισχύώ ούν τα εξηώ ς:
α) Αποσφραγιώζεται ο κύριώώς φαώ κελος.
β) Αποσφραγιώζονται και μονογραώ φονται οι φαώ κελοι τών Δικαιολογητικώών και οι Τεχνικεώ ς
Προσφορεώ ς καταώ φύώ λλο αποώ οώ λα τα μεώ λη της Επιτροπηώ ς.
γ) Ο φαώ κελος της οικονομικηώ ς προσφοραώ ς δεν αποσφραγιώζεται, αλλαώ μονογραώ φεται αποώ την
Επιτροπηώ .
δ) Η Επιτροπηώ Διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ θα ξεκινηώ σει με την αξιολοώ γηση τών τεχνικώών
προσφορώών και εφοώ σον τα χρονικαώ περιθώώρια το επιτρεώ πούν μπορειώ να ακολούθηώ σει στην ιώδια
σύνεδριώαση το αώ νοιγμα τών οικονομικώών προσφορώών και να σύνταχθειώ εώ να πρακτικοώ
τεχνικοοικονομικηώ ς αξιολοώ γησης τών προσφορώών ειώτε ύπαώ ρχει αποώ ρριψη ειώτε οώ χι. Η Επιτροπηώ
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Διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ αξιολογειώ τα οικονομικαώ στοιχειώα με κριτηώ ριο κατακύώ ρώσης την πλεώ ον
σύμφεώ ρούσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει της τιμηώ ς αναώ ομαώ δα.
Ισοώ τιμες προσφορεώ ς
Σε περιώπτώση πού προκύώ ψούν ισοώ τιμες προσφορεώ ς, η Αναθεώ τούσα Αρχηώ επιλεώ γει τον αναώ δοχο με
κληώ ρώση μεταξύώ τών οικονομικώών φορεώ ών πού ύπεώ βαλαν ισοώ τιμες προσφορεώ ς. Η κληώ ρώση γιώνεται
ενώώπιον της Επιτροπηώ ς διενεώ ργειας και αξιολοώ γησης προσφορώών και παρούσιώα αύτώών τών
οικονομικώών φορεώ ών και το αποτεώ λεσμα καταγραώ φεται στο πρακτικοώ .
Η Επιτροπηώ αφούώ λαώ βει ύποώ ψη της, τα στοιχειώα τών φακεώ λών τών Προσφορώών, τη σύμφώνιώα τών
Προσφορώών με τούς οώ ρούς της Διακηώ ρύξης, τα αποτελεώ σματα της αξιολοώ γησης τών Προσφορώών και
την πληροώ τητα τών κατατεθειμεώ νών δικαιολογητικώών προβαιώνει στην οριστικηώ καταώ ταξη τών
Προσφορώών και γνώμοδοτειώ για την κατακύώ ρώση τού διαγώνισμούώ ύπεώ ρ τού τελικαώ
επικρατεώ στερού Υποψηφιώού.
Σε καώ θε σταώ διο της αξιολοώ γησης τών Προσφορώών, η αρμοώ δια Επιτροπηώ σύνταώ σσει πρακτικαώ στα
οποιώα τεκμηριώώνει την αποδοχηώ ηώ την αποώ ρριψη τών Προσφορώών, τα οποιώα παραδιώδει στην Δ/νση
Προμηθειώών σε πεώ ντε (5) αντιώτύπα.
Το πρακτικοώ της τελικηώ ς επιλογηώ ς αναδοώ χού, καθώώς και καώ θε αώ λλο στοιχειώ ο τού διαγώνισμούώ (οικον.
προσφορεώ ς, δικαιολογητικαώ , επιστολεώ ς κ.λ.π.) θα κατατεθούώ ν στη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης
Υλικούώ & Υποδομώών.
Οι προσφορεώ ς, με ποινηώ αποκλεισμούώ , θα πρεώ πει να ειώναι πληώ ρεις και αναλύτικεώ ς, να αιτιολογούώ ν και
να δικαιολογούώ ν πληώ ρώς το προσφεροώ μενο ανταώ λλαγμα.
7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μεταώ την ολοκληώ ρώση της αξιολοώ γησης τών οικονομικώών προσφορώών και της σύώ νταξης τού
σχετικούώ πρακτικούώ αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ , και εντοώ ς προθεσμιώας δέκα
(10) ημερών αποώ την ειδοποιώησηώ τού αποώ την Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών,
ο ύποψηώ φιος τού οποιώού η προσφοραώ αναδειώχθηκε ώς η πλεώ ον σύμφεώ ρούσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη
προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς («προσώρινοώ ς αναώ δοχος») ύποχρεούώ ται να ύποβαώ λει μεώ σα σε σφραγισμεώ νο
φαώ κελο ο οποιώος θα φεώ ρει την σηώ μανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” τα πρώτοώ τύπα ηώ
αντιώγραφα, σύώ μφώνα με τις διαταώ ξεις τού αώ ρθρού 1 τού ν. 4250/2014, τών δικαιολογητικώών πού
αποδεικνύώ ούν τα οώ σα δηλώώθηκαν στο Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης, σύώ μφώνα με τα
αώ ρθρα 79 και καταώ περιώπτώση τού αώ ρθρού 80 τού Ν. 4412/2016.
Αν δεν προσκομισθούώ ν τα παραπαώ νώ δικαιολογητικαώ ηώ ύπαώ ρχούν ελλειώψεις σε αύταώ πού
ύπoβληώ θηκαν παρεώ χεται προθεσμιώα στον προσώρινοώ αναώ δοχο να τα προσκομιώσει ηώ να τα
σύμπληρώώσει εντοώ ς πεώ ντε (5) ημερώών αποώ την κοινοποιώηση σχετικηώ ς εώ γγραφης ειδοποιώησης σε
αύτοώ ν. Το Υπ. Οικονομικώών μπορειώ να παρατειώνει την ώς αώ νώ προθεσμιώα, εφοώ σον αιτιολογειώται αύτοώ
επαρκώώς και κατ’ ανώώτατο οώ ριο για πεώ ντε (5) επιπλεώ ον ημεώ ρες.
Ο φαώ κελος παραδιώδεται στην επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ . Η ημερομηνιώα και η ώώρα πού
θα αποσφραγισθειώ ο φαώ κελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” θα γνώστοποιηθειώ με
προώ σκληση πού θα σταλειώ αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ στούς σύμμετεώ χοντες
τών οποιώών οι προσφορεώ ς εώ χούν γιώνει τεχνικαώ και οικονομικαώ αποδεκτεώ ς.
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Αν, καταώ τον εώ λεγχο τών παραπαώ νώ δικαιολογητικώών διαπιστώθειώ οώ τι τα στοιχειώα πού δηλώώθηκαν
ειώναι ψεύδηώ ηώ ανακριβηώ ηώ ο προσώρινοώ ς αναώ δοχος δεν ύποβαώ λει στο προκαθορισμεώ νο χρονικοώ
διαώ στημα τα απαιτούώ μενα πρώτοώ τύπα ηώ αντιώγραφα τών παραπαώ νώ δικαιολογητικώών ηώ αν αποώ τα
παραπαώ νώ δικαιολογητικαώ πού προσκομιώσθηκαν νομιώμώς και εμπροθεώ σμώς, δεν αποδεικνύώ εται η μη
σύνδρομηώ τών λοώ γών αποκλεισμούώ τών μερώών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ τού ΤΕΥΔ ηώ η πληώ ρώση της
απαιώτησης τού κριτηριώού ποιοτικηώ ς επιλογηώ ς τού μεώ ρούς ΙV.A , τοώ τε εφαρμοώ ζονται, καταώ περιώπτώση,
οι διαταώ ξεις τών παρ. 3 εώ ώς 5 τού αώ ρθρού 103 τού Ν. 4412/2016.
Η διαδικασιώα ελεώ γχού τών παραπαώ νώ δικαιολογητικώών ολοκληρώώνεται με τη σύώ νταξη πρακτικούώ
αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας και αξιολοώ γησης προσφορώών και τη διαβιώβαση τού φακεώ λού στη
Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών, για τη ληώ ψη αποώ φασης ειώτε για τη ματαιώώση
της διαδικασιώας (σύώ μφώνα με τις κειώμενες διαταώ ξεις) ειώτε για την κατακύώ ρώση τού αποτελεώ σματος
τού διαγώνισμούώ . Τα αποτελεώ σματα τού ελεώ γχού τών παραπαώ νώ δικαιολογητικώών, επικύρώώνονται
με την εν λοώ γώ αποώ φαση κατακύώ ρώσης σύώ μφώνα με τις διαταώ ξεις τού αώ ρθρού 105 τού Ν.
4412/2016.
Όσοι ύπεώ βαλαν παραδεκτεώ ς προσφορεώ ς λαμβαώ νούν γνώώση τών παραπαώ νώ δικαιολογητικώών πού
κατατεώ θηκαν.
8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικαώ κατακύώ ρώσης (αποδεικτικαώ μεώ σα) πού καλειώται να ύποβαώ λει εμπροώ θεσμα ο
προσώρινοώ ς αναώ δοχος ειώναι τα εξηώ ς:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), αποώ σπασμα ποινικούώ μητρώώού (εώ κδοση τελεύταιώού τριμηώ νού αποώ τη
ληώ ξη της προθεσμιώας ύποβοληώ ς προσφορώών) ηώ ελλειώψει αύτούώ , ισοδύώ ναμο εγγραώ φού πού
εκδιώδεται αποώ αρμοώ δια δικαστικηώ ηώ διοικητικηώ αρχηώ , αποώ το οποιώο προκύώ πτει οώ τι πληρούώ νται
αύτεώ ς οι προύϊ ποθεώ σεις.
Η ύποχρεώ ώση προσκοώ μισης τού ώς αώ νώ αποσπαώ σματος αφοραώ :
αα) στις περιπτώώσεις εταιρειώών περιορισμεώ νης εύθύώ νης (Ε.Π.Ε.), ιδιώτικώών κεφαλαιούχικώών
εταιρειώών (Ι.Κ.Ε.) και προσώπικώών εταιρειώών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τούς διαχειριστεώ ς,
ββ) στις περιπτώώσεις ανώνύώ μών εταιρειώών (Α.Ε.), τον διεύθύώ νοντα σύώ μβούλο, καθώώς και οώ λα τα
μεώ λη τού Διοικητικούώ Σύμβούλιώού,
γγ) στις περιπτώώσεις τών σύνεταιρισμώών τα μεώ λη τού Διοικητικούώ Σύμβούλιώού.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
Ι) για την καταβοληώ φοώ ρών, αποδεικτικοώ ενημεροώ τητας για χρεώ η προς το ελληνικοώ δημοώ σιο.
ΙΙ) για την καταβοληώ εισφορώών κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης, πιστοποιητικαώ πού εκδιώδονται αποώ
την αρμοώ δια, καταώ περιώπτώση, αρχηώ τού ελληνικούώ κραώ τούς, περιώ τού οώ τι εώ χούν εκπληρώθειώ
οι ύποχρεώώσεις τού φορεώ α, οώ σον αφοραώ στην καταβοληώ τών εισφορώών κοινώνικηώ ς
ασφαώ λισης, σύώ μφώνα με την ισχύώ ούσα ελληνικηώ νομοθεσιώα (θα αφοραώ την κύώ ρια και την
επικούρικηώ ασφαώ λιση).
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Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λοώ γοι πού σχετιώζονται με αφερεγγύοώ τητα,
σύώ γκρούση σύμφεροώ ντών ηώ επαγγελματικοώ παραώ πτώμα):
Πιστοποιητικοώ αποώ τη Διεύώ θύνση Προγραμματισμούώ και Σύντονισμούώ της Επιθεώώρησης
Εργασιακώών Σχεώ σεών, αποώ το οποιώο να προκύώ πτούν οι πραώ ξεις επιβοληώ ς προστιώμού πού
εώ χούν εκδοθειώ σε βαώ ρος τού οικονομικούώ φορεώ α σε χρονικοώ διαώ στημα δύώ ο (2) ετώών πριν αποώ
την ημερομηνιώα ληώ ξης της προθεσμιώας ύποβοληώ ς προσφοραώ ς.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα):
Πιστοποιητικοώ /βεβαιώώση τού οικειώού επαγγελματικούώ ηώ εμπορικούώ μητρώώού, με το οποιώο θα
πιστοποιειώται αφενοώ ς η εγγραφηώ τού σε αύτοώ και το ειδικοώ επαώ γγελμαώ τού.
Τα παροώ ντα δικαιολογητικαώ ύποβαώ λλονται για τον οικονομικοώ φορεώ α –προσώρινοώ αναώ δοχο και στην
περιώπτώση πού ειώναι εώ νώση για καώ θε φορεώ α –μεώ λος της. Σε περιώπτώση ύπεργολαβιώας της
παραγραώ φού 4.4 της παρούώ σας, ύποβαώ λλονται και για τον ύπεργολαώ βο.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών κοινοποιειώ αμεώ σώς την αποώ φαση
κατακύώ ρώσης, μαζιώ με αντιώγραφο οώ λών τών πρακτικώών της διαδικασιώας ελεώ γχού και αξιολοώ γησης
τών προσφορώών, σε καώ θε προσφεώ ροντα εκτοώ ς αποώ τον προσώρινοώ αναώ δοχο με καώ θε προώ σφορο
τροώ πο, οώ πώς με τηλεομοιοτύπιώα, ηλεκτρονικοώ ταχύδρομειώο κ.λπ. επιώ αποδειώξει. Καταώ της αποώ φασης
αύτηώ ς χώρειώ εώ νσταση τού αώ ρθρού 127 τού Ν.4412/16.
Μεταώ την παρεώ λεύση της προθεσμιώας (5 ημεώ ρες) αώ σκησης εώ νδικών μεώ σών καταώ της αποώ φασης
κατακύώ ρώσης, η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών κοινοποιειώ την αποώ φαση
κατακύώ ρώσης στον αναώ δοχο και τον προσκαλειώ να προσεώ λθει για την ύπογραφηώ της σύώ μβασης,
εντοώ ς ειώκοσι (20) ημερώών αποώ την κοινοποιώηση σχετικηώ ς εώ γγραφης ειδικηώ ς προώ σκλησης,
προσκομιώζοντας:


Εγγύητικηώ επιστοληώ καληώ ς εκτεώ λεσης πού να καλύώ πτει το 5% της σύνολικηώ ς αξιώας της
σύώ μβασης, εκτοώ ς Φ.Π.Α, με χροώ νο ισχύώ ος πλεώ ον δύώ ο (2) μηνώών αποώ το σύμβατικοώ χροώ νο
παραώ δοσης τών ειδώών. Η Εγγύώ ηση καληώ ς εκτεώ λεσης καταπιώπτει στην περιώπτώση παραώ βασης
τών οώ ρών της σύώ μβασης, οώ πώς αύτηώ ειδικοώ τερα οριώζει.



Όλα τα νομιμοποιητικαώ εώ γγραφα τού ύπεύθύώ νού για την ύπογραφηώ της σύώ μβασης

10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αναώ δοχος ύποχρεούώ ται καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης να τηρειώ τις ύποχρεώώσεις στούς
τομειώς περιβαλλοντικούώ , κοινώνικοασφαλιστικούώ και εργατικούώ δικαιώού, πού εώ χούν θεσπισθειώ με το
διώκαιο της Ένώσης, το εθνικοώ διώκαιο, σύλλογικεώ ς σύμβαώ σεις ηώ διεθνειώς διαταώ ξεις περιβαλλοντικούώ ,
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κοινώνικοασφαλιστικούώ και εργατικούώ δικαιώού, οι οποιώες απαριθμούώ νται στο Παραώ ρτημα Χ τού
Προσαρτηώ ματος Α τού ν. 4412/2016.
Εισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Προϊστάμενος
Δ/νσης

Με εντολή Υπουργού ο ασκών τα καθήκοντα
Προϊσταμένου της Γ.Γ. Υπ. Οικονομικών
Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων

Πέτρος Τριάρχης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για την προμηώ θεια σύσκεύώών X-Ray, Μαγνητικηώ ς πύώ λης και Φορητούώ ανιχνεύτηώ μεταώ λλών
στο κτιώριο στεώ γασης της Γενικηώ ς Γραμματειώας Πληροφοριακώών Σύστημαώ τών (Γ.Γ.Π.Σ.)
Α. Γενικά
Οι παρούώ σες Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς αναφεώ ρονται στην προμηώ θεια - εγκαταώ σταση μιώας
σύσκεύηώ ς ελεώ γχού χειραποσκεύώών–δεμαώ τών και αλληλογραφιώας (X-RAY) και μιας
μαγνητικηώ ς πύώ λης με εώ ναν ανιχνεύτηώ μεταώ λλών χειροώ ς, σε διαθεώ σιμο χώώρο διασταώ σεών με
μεώ γιστο πλαώ τος 2,05μ, και με μεώ γιστες διασταώ σεις της σύσκεύηώ ς X-Ray ύώ ψος μεώ χρι 1,40μ
και μηώ κος μεώ χρι 3,00μ σύμπεριλαμβανομεώ νών τών ραούλοώ δρομών, στην ειώσοδο τού
κτιριώού.
Η σύσκεύηώ X-RAY προοριώζεται για την αναγνώώριση και ανιώχνεύση επικιώνδύνών
αντικειμεώ νών οώ πώς εκρηκτικώών μηχανισμώών, μεταλλικώών αντικειμεώ νών, οώ πλών και αώ λλών
απαγορεύμεώ νών αντικειμεώ νών τα οποιώα μπορειώ να εύριώσκονται μεώ σα σε φακεώ λούς
ταχύδρομειώού, δεώ ματα χειραποσκεύεώ ς κλπ. Η σύσκεύηώ θα ειώναι καταώ λληλη για 24ώρη
λειτούργιώα χώριώς μεταβοληώ τών λειτούργικώών επιδοώ σεών και χαρακτηριστικώών της και δεν
θα επηρεαώ ζεται αποώ πηγεώ ς ηλεκτρομαγνητικούώ θορύώ βού (noise sources). Η σύσκεύηώ θα
σύνοδεύώ εται αποώ τον απαραιώτητο για τη λειτούργιώα της, εξοπλισµοώ . Στη σύσκεύηώ θα
ύπαώ ρχει ολοκληρώμεώ νος σταθµοώ ς εργασιώας, πού θα περιλαμβαώ νει οθοώ νη και εργονομικοώ
χειριστηώ ριο, τα οποιώα θα μπορούώ ν να τοποθετηθούώ ν σε αποώ σταση αποώ τη σύσκεύηώ εώ ώς και
10 μεώ τρα. Επιώσης θα σύνοδεύώ εται αποώ το απαραιώτητο λογισµικοώ για την εύώ ρύθμη
λειτούργιώα της.
Η μαγνητικηώ πύώ λη και ανιχνεύτηώ ς μεταώ λλών χειροώ ς προοριώζονται για τον εώ λεγχο τών
επισκεπτώών, και την ανιώχνεύση επικιώνδύνών μεταλλικώών αντικειμεώ νών.
Επιώσης θα παραδοθούώ ν τρεις (3) πλαστικεώ ς λεκαώ νες για την τοποθεώ τηση τών προς εώ λεγχο
αντικειμεώ νών αποώ την σύσκεύηώ X-Ray. Οι πλαστικεώ ς λεκαώ νες θα εώ χούν μελετηθειώ και
πιστοποιηθειώ αποώ τον κατασκεύαστηώ της ακτινοσκοπικηώ ς σύσκεύηώ ς για το ύλικοώ
κατασκεύηώ ς και το παώ χος τούς, ενώώ οι μεώ γιστες εξώτερικεώ ς τούς διασταώ σεις θα ειώναι 60cm
x 40cm, το ύώ ψος τούς δεν θα ύπερβαιώνει τα 12cm, και θα ειώναι καταώ λληλες για την
διεώ λεύση τούς αποώ το τούώ νελ της προσφεροώ μενης σύσκεύηώ ς X-Ray.

Β. Πίνακες Συμμόρφωσης

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ X-RAY
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

Η προσφερόμενη συσκευή να είναι καινούρια και
αμεταχείριστη, υπερσύγχρονης τεχνολογίας και όλο το
hardware να είναι pc-based με δυνατότητα μελλοντικών
επεκτάσεων και αναβαθμίσεων.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Η συσκευή προορίζεται για την αναγνώριση από τον χειριστή
μεταλλικών αντικειμένων, εκρηκτικών μηχανισμών, όπλων,
κλπ, τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα σε φακέλους
ταχυδρομείου, χειραποσκευές, δέματα, κ.α. Θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε
οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα µε τον ενεργό ατομικό
τους αριθμό και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων
ακτινών Χ και το πάχος τους.

Ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics),
μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται
µε μια μοναδική διέλευση των χειραποσκευών, δεμάτων
κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση δε, των
αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους θα
γίνεται µε 3 χρώματα, και τουλάχιστον 256 διαφορετικές
αποχρώσεις ανάλογα με το πάχος (απαράβατος όρος).
Η διέλευση των προς έλεγχο χειραποσκευών, δεμάτων κλπ
μέσα από τη συσκευή X-RAY θα επιτυγχάνεται µε τη χρήση
ταινιόδρομου.
Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για έλξη φορτίων
βάρους 100kg τουλάχιστον και με δυνατότητα αυτόματης
επιστροφής του ελεγχόμενου αντικειμένου στην είσοδο της
συσκευής.
Ο βοηθητικός ραουλόδρομος εισόδου-εξόδου να είναι
ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την
απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή.
Μήκος βοηθητικού ραουλόδρομων εισόδου 50εκ και
εξόδου 50εκ. τουλάχιστον. Το συνολικό μήκος της συσκευής
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών ραουλόδρομων
δεν θα ξεπερνά τα 3,00 μέτρα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι ελάχιστες διαστάσεις των ελεγχόμενων χειραποσκευών,
δεμάτων, κλπ θα είναι:
1. Πλάτος 60εκ τουλάχιστον.
2. Ύψος 30εκ. τουλάχιστον.

ΝΑΙ

8.

Η συσκευή θα φέρει τέσσερις (4) τροχούς, που θα καθιστούν
εύκολη την μεταφορά της.

ΝΑΙ

9.

Η ακτινοσκοπική συσκευή, πρέπει απαραίτητα να τοποθετείται
σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα
ως προς το δάπεδο να είναι μεταξύ 60 - 80εκ.
Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής:
1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0º έως 40º C τουλάχιστον και
σχετική υγρασία από 5% μέχρι 95%.
2. Τάση τροφοδοσίας: 220 - 240VAC(±10%)/50Hz (±5%).
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία.
Το ικρίωμα θα ασφαλίζεται µε πόρτες ασφαλείας.
Η συσκευή θα διαθέτει για λόγους ασφαλείας και σύστημα
παρακολούθησης του ρυθμού δόσης ελεγχόμενο από το μενού

10.

11.
12.
13.
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εντολών.

14. Οι επιμέρους μονάδες (γεννήτρια, μοτέρ κλπ) θα είναι προσιτές
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

σε έλεγχο και θα παρουσιάζουν ευχέρεια αντικατάστασής τους.
Ο έλεγχος των αποσκευών, δεμάτων κλπ θα είναι πλήρης σε
ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε
οποιεσδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η
τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση.
Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων χειραποσκευών, δεμάτων κλπ
να απεικονίζεται σε έγχρωμη οθόνη σε χρωματικό φόντο
(background) με δυνατότητα αλλαγής του χρωματισμού για
μεγαλύτερη αντίθεση στην απεικόνιση απειλών χαμηλής
πυκνότητας και πιο ξεκούραστη παρακολούθηση της οθόνης από
τον χειριστή. Όλα τα όργανα ελέγχου και κοµβία χειρισμού της
συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή.
Το περιεχόμενο της χειραποσκευής, δέματος κλπ θα
απεικονίζεται σε μια (1) έγχρωμη οθόνη που θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
•
Μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 19”.
•
Ανάλυση τουλάχιστον 1280x1024 pixels στα 70Hz.
•
Κοµβία ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης.
Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι
ικανότητας να διαπερνά εγγυημένα τουλάχιστον 30mm πάχος
ατσάλι χρησιμοποιώντας το πρότυπο δοκίμιο της ECAC
(Ευρωπαϊκή Ένωση) ή χρησιμοποιώντας το πρότυπο δοκίμιο
ASTM 792-01.
Η διακριτικότητα (RESOLUSION) της εικόνας θα παρέχει
δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό µε διάμετρο
τουλάχιστον εγγυημένα 36 AWG (Test 1), και 32 AWG πίσω
από πλάκα αλουμινίου πάχους 3/16 της ίντσας (Test 2), ενώ η
χωρική διακριτικότητα (SPATIALRESOLUTION) να είναι 1.5mm
κάθετα και οριζόντια (Test 3) χρησιμοποιώντας το πρότυπο
δοκίμιο της ECAC.
Οι δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real –
time.
Η συσκευή να διαθέτει:
• δυνατότητα παραμονής των τελευταίων τουλάχιστον
πέντε (5) εικόνων στην οθόνη για απεριόριστο χρόνο και
µέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων.
• Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα
συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδιόδων. Να δηλωθεί ο
αριθμός φωτοδιόδων που φέρει:

Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της
γεννήτριας και της λειτουργίας της συσκευής επάνω στο
ικρίωμα της συσκευής και στο πληκτρολόγιο με τεχνολογία
LED.

Μετρητές αριθμού ελεγχόμενων χειραποσκευών, δεμάτων
κλπ, ένας µε δυνατότητα reset, και ένας μη μηδενιζόμενος
προς απόδειξη του αμεταχείριστου

Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία
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22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

της
όπως
προστατευτικά
μολυβδοκαλύμματα
ή
μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα
ενδοασφάλισης (interlock)και να τίθεται εκτός λειτουργίας
σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας
της, ή εάν η δόση ακτινοβόλησης υπερβεί το
προκαθορισμένο όριο.
Για την γεννήτρια ακτίνων Χ, η οποία θα είναι µονοµπλόκ, να
δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
Ο τύπος κατασκευής της.
• Η μέγιστη τάση λειτουργίας της και η τάση
ακτινοβόλησης της σε KeV. Επισημαίνεται ότι
η
ελάχιστη αποδεκτή τάση ακτινοβόλησης είναι 140keV.
Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο σε
απόσταση 5cm γύρω από τη συσκευή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 1μSv ανά ώρα.
Η απορροφούμενη δόση στο υπό έλεγχο αντικείµενο δε θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µ Sv ανά εξέταση αντικειμένου.
Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς ανίχνευση
αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να µην επηρεάζει FILMS των
1600 ASA για είκοσι πέντε (25) διελεύσεις μέσα από τη
συσκευή. Επίσης στη προσφορά να δηλωθούν
• το ποσοστό ακτινοβολίας στο υπό ανίχνευση αντικείμενο και
• μέχρι πόσα ASA/FILMS (ασπρόμαυρα- έγχρωμα) δεν
επηρεάζονται από την ακτινοβολία.
Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακού ζουμ της εικόνας x16 φορές
τουλάχιστον, χωρίς βήματα . Κατά την μεγέθυνση να υπάρχει
ένδειξη του τμήματος της συνολικής εικόνας το οποίο
εμφανίζεται υπό μεγέθυνση. Να υπάρχει δυνατότητα
σμίκρυνσης αντικειμένων με μεγάλο μήκος για να μπορούν να
απεικονίζονται στην μία οθόνη. Η συσκευή θα μπορεί επίσης
να προσαρμόζει το μέγεθος του ελεγχόμενου αντικειμένου στο
μέγεθος της οθόνης (monitor).
Δυνατότητα
ανάκλησης
προηγούμενων
ελεγμένων
αντικειμένων. Τουλάχιστον 20.000 εικόνες θα μπορούν να
υποθηκευθούν μόνιμα στην συσκευή και να ανακληθούν.
Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας για την μείωση
της πολυπλοκότητας της απεικονιζόμενης χειραποσκευής, την
μείωση της υπέρθεσης αντικειμένων εντός της χειραποσκευής
και την αύξηση της προσοχής του χειριστή σε οργανικά
τμήματα.
Η ψηφιοποίηση της εικόνας θα γίνεται τουλάχιστον σε 14 bit,
ενώ η επεξεργασία της σε επίπεδο 24bit.
Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη µε αυτόματο σύστημα
υποβοήθησης του χειριστή στον εντοπισμό υπόπτων
αντικειμένων. Τα ύποπτα αντικείμενα θα μαρκάρονται
αυτόματα µε χρωματικό πλαίσιο, με διαφορετικό χρώμα ανά
κατηγορία (όπλα, εκρηκτικά, ναρκωτικά). Το αυτόματο
σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων θα πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον 15 επιλέξιμες κατηγορίες ανίχνευσης
εκρηκτικών ή/και ναρκωτικών, οι οποίες πρέπει να δηλωθούν
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στην προσφορά.

31. Η συσκευή θα μπορεί να εντοπίζει αυτόματα και να

32.

33.
34.

35.

απεικονίζει με ξεχωριστό χρώμα αντικείμενα που είναι
τοποθετημένα πίσω από άλλα με μεγάλη απορρόφηση στην
ακτινοβολία.
Ο εσωτερικός υπολογιστής για την επεξεργασία και
αποθήκευση δεδομένων και εικόνων υψηλής ανάλυσης θα
είναι τελευταίας γενιάς. Θα διαθέτει τουλάχιστον τις
παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
 Λειτουργικό σύστημα Linux ή Windows.
 Επεξεργαστή 1,6 GHZ, 2 πυρήνων.
 Μία (1) θύρα Ethernet.
 Έξοδο βίντεο μέγιστης ανάλυσης 1280 x 1024.
Αντίστροφης λειτουργίας βίντεο
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα διαθέτει UPS για την ομαλή
απενεργοποίηση της συσκευής σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος. Το UPS θα έχει ταυτόχρονα και δυνατότητα
σταθεροποίησης τάσης όταν η συσκευή λειτουργεί για την
προστασία του εσωτερικού της Η/Υ.
Η συσκευή θα παρέχει δυνατότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών με
ξεκάθαρο μήνυμα προειδοποίησης ή βλάβης σε πραγματικό
χρόνο που θα εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη του χειριστή,
ακόμη και όταν αυτή λειτουργείται για τον ακτινοσκοπικό
έλεγχο αντικειμένων. Θα επιβλέπονται σε πραγματικό χρόνο
όλα τα κρίσιμα τμήματα της συσκευής (κατ’ ελάχιστον
γεννήτρια,
ανιχνευτής,
φωτοκύτταρα,
πληκτρολόγιο,
ηλεκτρονικές μονάδες).

36.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Να περιέχει στην μνήμη της security standards ανίχνευσης
2.

3.

4.
5.

μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των NIJ 0601.02 και του EU
STD 2.
Πέραν από τα ενσωματωμένα security standards να υπάρχει η
δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπρόσθετων standards, έτσι ώστε
να μην είναι αναγκαία η προμήθεια νέας μαγνητικής πύλης
στην περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικά νέα πρότυπα
ανίχνευσης.
Να είναι απολύτως ασφαλής για τους χειριστές, το ελεγχόμενο
κοινό (ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη),
εγκύους γυναίκες, και μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Να
υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν
τα παραπάνω.
Η ανίχνευση να γίνεται σε τουλάχιστον 60 ζώνες για
ακριβέστερη υπόδειξη του σημείου ύπαρξης μεταλλικών
αντικειμένων, και ταχύτερη ροή των επιβατών.
Να διαθέτει ακουστική και οπτική ένδειξη ανίχνευσης
μεταλλικών αντικειμένων ανάλογα με την συνολική μεταλλική
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μάζα που ανιχνεύτηκε.

6. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας
τουλάχιστον 30 λεπτά.
7. Διαστάσεις ανοίγματος διέλευσης τουλάχιστον 200 εκ ύψος x
70 εκ πλάτος.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Να καλύπτει το πρότυπο ασφάλειας NIJ-0602.02.
2. Να διαθέτει υψηλή ανοσία στις ράβδους οπλισμού
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

σκυροδέματος, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό έλεγχο μέχρι
και το πάτωμα χωρίς μείωση της ευαισθησίας.
Να προσφέρει σταθερή απόδοση χωρίς βαθμονόμηση ή
συντήρηση.
Να είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο.
Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστή,
επιτρέποντας την φόρτιση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν
οι μπαταρίες.
Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναμονής για
εξοικονόμηση μπαταρίας και ευκολία χειρισμού, επεκτείνοντας
την ζωή της μπαταρίας σε 200 περίπου ώρες για την μέγιστη
δυνατή συνεχόμενη λειτουργία.
Να διαθέτει ακουστική και οπτική ένδειξη ανίχνευσης ανάλογη
με την ανιχνευόμενη μεταλλική μάζα. Να διαθέτει επίσης
σήμανση ανίχνευσης με δόνηση κατ ‘επιλογήν για διακριτική
λειτουργία.
Να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιλεγόμενα επίπεδα ευαισθησίας
για επιλογή μεγέθους ανίχνευσης μεταλλικής μάζας.
Να διαθέτει εργονομικό λουράκι καρπού και να έχει μέγιστο
βάρος με τις μπαταρίες μεταξύ 300-500 γραμμαρίων για
ξεκούραστους ελέγχους.
Να είναι απολύτως ασφαλής για τους χειριστές, το ελεγχόμενο
κοινό (ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη),
εγκύους γυναίκες, και μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Να
υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν
τα παραπάνω.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

`
ΝΑΙ

Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1.

2.

Η συσκευή θα παρέχει πιστοποίηση CE σύμφωνα με τις
παρακάτω Ευρωπαϊκές οδηγίες:
 2006/42/EC Machinery (μόνο για την συσκευή X-Ray)
 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility.
 2014/35/EU Low Voltage
Απαιτείται η συμμόρφωση των κατασκευαστών και του
προμηθευτή µε το πρότυπο της σειράς ISO 9001:2008.
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3.

4.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα έμπειρος στην
επιτυχή ολοκλήρωση έργων που αφορούν την εγκατάσταση
και συντήρηση ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου και
μαγνητικών πυλών στην Ελλάδα και αφορούν ζωτικής
σημασίας υποδομές όπως υπουργεία, αερολιμένες, λιμένες
κλπ. Σχετική λίστα πελατών πρέπει να περιληφθεί στην
Προσφορά. Επιπρόσθετα ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να
έχει προμηθεύσει τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον δυο (2)
μηχανήματα ιδίου τύπου με το υπό προμήθεια έργο και να
έχει αντίστοιχα σε ισχύ τουλάχιστον δύο (2) συμβόλαια
συντήρησης.
Η τεχνική εξυπηρέτηση (άρση δυσλειτουργιών, βλαβών κλπ)
πρέπει
να
γίνεται
αποκλειστικά
από
έμπειρους,
εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους από τα εργοστάσια των
Κατασκευαστών τεχνικούς. Επί ποινή απορρίψεως, να
κατατεθεί στον φάκελο της Προσφοράς βεβαίωση των
εργοστασίων Κατασκευής για τους τεχνικούς (ονομαστικά) που
θα προσφέρουν τεχνική εξυπηρέτηση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ









Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε ακριβή
θέση που έχει ορίσει η ΓΓΠΣ, μαζί με όλα τα απαραίτητα
παρελκόμενα (καλώδια, κανάλια καλωδίων κλπ) όπως
ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές για την εύρυθμη και
πλήρη λειτουργία με το κλειδί στο χέρι με έξοδα, μέριμνα και
ευθύνη του Οικονομικού φορέα.
Οποιαδήποτε απαίτηση ηλεκτρολογικής φύσεως (πρίζα κλπ)
θα διευθετηθεί από τη ΓΓΠΣ.
Ο χρόνος παράδοσης των συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την παράδοση οι συσκευές θα συνοδεύονται από μία
πλήρη σειρά εγχειριδίων στην Ελληνική και στην Αγγλική
γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα είναι έγχρωμα και πρωτότυπα (όχι
φωτοτυπίες) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παροχή δωρεάν
εκπαίδευσης στον χειρισμό των συσκευών τουλάχιστον σε
πέντε (5) υπαλλήλους που θα ορίσει η ΓΓΠΣ. Η εκπαίδευση θα
διενεργηθεί επί των συσκευών, μετά την θέση τους σε πλήρη
και κανονική λειτουργία, θα έχει ελάχιστη διάρκεια έξι (6)
ωρών και θα καλύπτει τουλάχιστον τις εξής θεματικές
ενότητες:
 X-Ray:

-

Ακτινοπροστασία.
Τρόπος λειτουργίας και χρήσης.
Βαθμονόμηση (εφόσον απαιτείται).
Επεξήγηση
συμβόλων,
χειριστηρίου.

μενού

και

κομβίων

Σελίδα 21 από 39

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

18PROC003862384 2018-10-18
-

Προειδοποιητικά μηνύματα και άρση απλών βλαβών
ου
1 βαθμού.

-

Ανάλυση της ακτινοσκοπικής εικόνας με την χρήση
εξομοιωτή X-Ray σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας για τον εντοπισμό
επικίνδυνων αντικειμένων (όπλα – εκρηκτικούς
μηχανισμούς. Να υποβληθεί το φυλλάδιο του
εξομοιωτή X-Ray που θα χρησιμοποιηθεί.
Μαγνητική πύλη και ανιχνευτής μετάλλων χειρός:



-

Αλλαγή του προγράμματος ανίχνευσης
Αλλαγή της έντασης και τύπου ηχητικού συναγερμού
Τρόπος λειτουργίας και χρήσης.

Προειδοποιητικά μηνύματα και άρση απλών βλαβών
1ου βαθμού.
Η παραλαβή των συσκευών θα γίνει μετά:
 την ολοκλήρωση Διαφόρων test ελέγχου, από την Επιτροπή
Παραλαβής προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία
των συσκευών.
 την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
 τον έλεγχο των συσκευών από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Το κόστος για την έκδοση της άδειας θα
βαρύνει τον Οικονομικό Φορέα

ΝΑΙ

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1. Οι συσκευές θα καλύπτονται από δωρεάν εγγύηση καλής

λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών ερχομένης από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.
2. Μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο της εγγύησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται αδαπάνως στην άρση βλαβών που
προέρχονται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια και δεν
περιλαμβάνουν χειριστικό λάθος, εξωγενή αιτία ή ανωτέρα
βία. Όλα τα κόστη αποκατάστασης (εργατικά, ανταλλακτικά,
μεταφορικά κλπ) στην διάρκεια της εγγύησης, βαρύνουν τον
προμηθευτή. Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να αποκαθίσταται
μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επόμενη της αναγγελίας. Σε
κάθε επίσκεψη τεχνικού θα συμπληρώνεται και θα
υπογράφεται σχετικό δελτίο εργασίας του προμηθευτή.
3. Στην διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής
υποχρεούται και στην δωρεάν προληπτική συντήρηση των
συσκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κατασκευαστικών
Οίκων, προκειμένου οι συσκευές να λειτουργούν ομαλά και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε κάθε προληπτική
συντήρηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται σχετικό
δελτίο εργασίας του προμηθευτή.
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4. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης και στην δωρεάν παροχή
τηλεφωνικής τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε
περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία.
5. Μετά το τέλος της εγγυητικής περιόδου, ο οικονομικός Φορέας
υποχρεούται, αν το Υπουργείο επιθυμεί, να αναλάβει την
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των συσκευών για
τουλάχιστον τα επόμενα τρία (3) χρόνια σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Κατασκευαστικών Οίκων, προκειμένου οι
συσκευές να λειτουργούν ομαλά και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές. Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα
πρέπει να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης / τεχνικής
υποστήριξης (με ανταλλακτικά και εργασία) για τρία (3) έτη
μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε
βλάβη προκύπτει στη περίοδό της συντήρησης θα πρέπει να
αποκαθίσταται μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επόμενη της
αναγγελίας. Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού θα συμπληρώνεται και
θα υπογράφεται σχετικό δελτίο εργασίας του προμηθευτή.
6. Κατά την περίοδο τόσο της εγγύησης όσο και της συντήρησης,
σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα αναφερόμενα στο α/α 2 ή
α/α 5 της παρούσας παραγράφου Ζ, θα επιβάλλεται ρήτρα 20
€ για κάθε μέρα καθυστέρησης από την ημέρα αναγγελίας της
βλάβης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Της επιχειώρησης …………………………………….,
Με εώ δρα …………………………………………………, οδοώ ς…………………., αριθμοώ ς……., Τ.Κ………..,
Α.Φ.Μ. :………………………,
Δ.Ο.Υ. :……………………….,
Τηλ. : ………………………….,
Fax :……………………………,
Ε-mail : ………………………….
και αφούώ εώ λαβα ύπ’ οώ ψιν την προκηώ ρύξη τού διαγώνισμούώ και την μελεώ τησα δηλώώνώ πληώ ρώς και
ανεπιφύλαώ κτώς την αποδοχηώ τών οώ ρών αύτηώ ς ύποβαώ λλώ την καώ τώθι προσφοραώ :
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Α.1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ X-RAY & ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α’)
Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ

1.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ [€]

1

2.

1
ΣΥΝΟΛΟ

Α.1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β’)
Α/Α

1.

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1
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Α2 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ* (Προληπτικής /Κατασταλτικής με ανταλλακτικά και εργασία)
ΕΤΟΣ
μετά την
εγγύηση

Ετήσια τιμή συντήρησης
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΜΕ ΦΠΑ)
[€]

1ο
2ο
3ο
ΣΥΝΟΛΟ

*Το προσφεροώ μενο ετηώ σιο κοώ στος σύντηώ ρησης καώ θε σύσκεύηώ ς δεν μπορειώ να ύπερβαιώνει το 10% τού
κοώ στούς προμηώ θειαώ ς τού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [15]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κολωνού 2 & Πειραιώς, Αθήνα, Τ.Κ. 10437]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε.Νάτσος]
- Τηλέφωνο: [210-5223272]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [e.natsos@gsis.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [https://www.gsis.gr, https://www.minfin.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών X-ray, Μαγνητικής πύλης και φορητού ανιχνευτή
μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.]
CPV: 38582000-8, 38581000-1, 35124000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : {Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ}
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο v:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
[……]
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν xx:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β)[……]
β)[……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
-[……]·
-[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
καταβολή τους ;xxii
λεπτομερείς πληροφορίες λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού
δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
[…]
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxvii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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