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367.908,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
24%), (296.700,00€ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ
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προμήθειας
Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5 ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση
του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2365 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
3. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ής Φεβρουαρίου
2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (L94) όπως διορθώθηκε με την Οδηγία (L135/24.5.2016).
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ
129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
6. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»
7. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3.
8. Τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 204/Α), η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β
του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική
Μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 86/ Α).
10. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί αλλαγής
των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
12. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 4, περ.16.
13. Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α) άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α 147).
14. Το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες
διατάξεις», άρθρο 39 : «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».
15. Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», άρθρο 21 (τροποποιεί το
Ν.4013/2011) και άρθρο 22 (τροποποιεί το Ν. 4412/16)
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16. Τον Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015», άρθρο 26.
17. Τον Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την αρ. 2/30508/0004 (ΦΕΚ 785/Α) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπ.
Οικονομικών, πλην της Γ.Γ.Δ.Ε., στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών
μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον
Υπουργό Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την 2/78612/0004/29.9.2016 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών.
19. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ 142/2017 «της Γενικής Γραμματείας του Υπ. Οικονομικών προΐσταται
Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του
Διοικητικού Γραμματέα, καθήκοντα θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων»
20. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α) «Οργανισμός του Υπ. Οικονομικών.
21. Το Π.Δ 39 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
22. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
23. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
24. Την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
25. Την ΚΥΑ 1191/ 14.03.2017 (ΦΕΚ 969/Β/22.03.2017) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3
του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/ 147)
26. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά.
27. Τα υπ’ αριθμ. ΔΛΟΣΕΛΥΒ4002151ΕΞ2018/1-3-2018 & ΔΛΟΣΕΛΥΒ4003664ΕΞ2018/20-4-2018
έγγραφα της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης & Υποστήριξης Χρηστών με τα οποία διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax για την
κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών
28. Την αριθμ. πρωτ. ΔΟΔΑ0008176ΕΞ2018/3-7-2018 έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικ. έτος
2018, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών με α/α 61305
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.
Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια αναλωσίμων
εκτυπωτών και fax, προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών , όπως
αυτό περιγράφονται στα Άρθρα και Παραρτήματα που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας ή για κάθε Ομάδα ξεχωριστά
(Ομάδα 1 έως 12, βλ Παράρτημα E Τεχνικές Προδιαγραφές) για το σύνολο των ειδών της.
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1.1

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής περίληψης της γνωστοποίησης προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει παρακάτω η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

1.2 Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών δηλαδή θα λήγουν στις 7/9/2019.
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω
αναφερόμενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 5.934,00 € για το σύνολο
του έργου ή 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε Ομάδας :
ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 3
ΟΜΑΔΑ 4
ΟΜΑΔΑ 5
ΟΜΑΔΑ 6
ΟΜΑΔΑ 7
ΟΜΑΔΑ 8
ΟΜΑΔΑ 9
ΟΜΑΔΑ 10
ΟΜΑΔΑ 11
ΟΜΑΔΑ 12

372,40 €
2.691,00 €
28,00 €
111,00 €
49,20 €
176,00 €
100,00 €
77,80 €
205,00 €
915,80 €
172,80 €
1.035,00 €

και πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την λήξη ισχύος της
προσφοράς. Προσφορά, της οποίας η ισχύ της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζει χρόνο
μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Γ΄ της παρούσας.
2.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 9 της 56902/215/19.05.2017 Υπουργικής Απόφασης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β.4.1 «Αποσφράγιση –
Αξιολόγηση Προσφορών».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:



Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
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αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISnet. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος .



Οι οικονομικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα, είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secureiden Tityacr Ossbo Rderslin Ked
(STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης
και χρήσης του Συστήματος



Οι Οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά
προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον, ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί:
- Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη.

-

Με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της πύλης του www.promitheus.gov.gr

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

6/9/2018
ΗΜΕΡΑ Πέμπτη
ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/9/2018
ΗΜΕΡΑ Πέμπτη
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
1. Την παρούσα και τα επισυναπτόμενα παραρτήματά της
2. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
4. Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’

Τα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
5. Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί:
 στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
Επίσης το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί /καταχωρηθεί:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ),
 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της πύλης του www.promitheus.gov.gr
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ
Εισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Προϊστάμενος
Δ/νσης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:



Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης &
Υποστήριξης Χρηστών
Πρόεδρο & μέλη επιτροπής διενέργειας
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37
Τηλέφωνο: 210 5239876
Fax: 210 5236769
E-mail: e.stouraiti@gsis.gr
Πληροφορίες ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις : 210 4802039
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Χανδρή 1 & Θες/νίκης, Τ.Κ.
18346, Μοσχάτο
Σύμβαση Προμήθειας
Ταξινόμηση κατά CPV: 30192320 - 0 «Μελανοταινίες Εκτυπωτών»
Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Ο
προϋπολογισμός
ανέρχεται
στο
ποσό
των
367.908,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (296.700,00 € καθαρή αξία + 71.208,00
€ Φ.Π.Α. 24%) για το σύνολο του έργου και υποδιαιρείται σε δώδεκα Ομάδες
ως ακολούθως :
ΟΜΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

18.620,00 €
134.550,00 €
1.400,00 €
5.550,00 €
2.460,00 €
8.800,00 €
5.000,00 €
3.890,00 €
10.250,00 €
45.790,00 €
8.640,00 €
51.750,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

GR300ATTIKI
α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:
0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.
Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και
άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα
γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Υπ.
Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 23 110 και τον ΚΑΕ
1111 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. έτους 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές
ΥΠΟΒΟΛΗ
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Τα
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και 15 ημέρες προ της
καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαδικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται ανωτέρω. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων, που
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Αιτήματα
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
Η Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Υποδομών θα απαντήσει
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν
εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο
Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, μέσω του
Συστήματος στη Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών & Υποδομών.
Κανένας Οικονομικός Φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 Ν. 4412/2016.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν
από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6/9/2018 και ώρα 15.00
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147Α/8.8.2016) και στην 56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ
1924 Β 02.06.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό θα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο με τα
στοιχεία του διαγωνισμού και με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ»,
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο & αντίγραφο).
Ενδεικτικά προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή, τα πρωτότυπα έγγραφα, τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από
δικηγόρο καθώς και έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Apostile).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά που
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και
δικαιολογητικά μπορούν βάσει του ν. 4250/2014 να γίνουν αποδεκτά ως
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ειδικά για τις προσφορές, θα προσκομίζονται μέσα σε σφραγισμένους
φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την ένδειξη “ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ”. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα
περιέχεται στο σφραγισμένο φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά”.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13/9/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Ορισμοί διακήρυξης
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Κύριος του Έργου
Αντίκλητος ή
Εκπρόσωπος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου.
Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων
Το πρόσωπο που ο Οικονομικός Φορέας με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο
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Διακήρυξη
Επιτροπή διενέργειας
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΕ
Έργο
Προϋπολογισμός
Σύμβαση

Συμβατικά τεύχη

Συμβατική Τιμή

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Υπ. Οικ. με αυτόν.
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται η
διαδικασία του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό, αξιολογεί τις υποβαλλόμενες
προσφορές και εισηγείται σχετικά στο φορέα.
Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του Έργου.
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για
το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών ως
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Οικ. και του Αναδόχου, καθώς και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά
σειρά ισχύος :
α. τη Σύμβαση,
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και
δ. τη Διακήρυξη.
Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
Β.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Β.1.1. Αντικείμενο του έργου - Προϋπολογισμός
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax, προς κάλυψη των
ετήσιων αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών
Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες Ομάδες και για το σύνολο των
ειδών κάθε Ομάδας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
εννιακοσίων οκτώ ευρώ (367.908,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία : 296.700,00€)
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-110 και Κ.Α.Ε. 1111 του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομικών οικ. έτους 2018 και κατανέμεται σε δώδεκα Ομάδες ως ακολούθως:
Ομάδα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΣΥΝΟΛΟ

Καθαρή
προϋπολογισθείσα αξία
18.620,00 €
134.550,00 €
1.400,00 €
5.550,00 €
2.460,00 €
8.800,00 €
5.000,00 €
3.890,00 €
10.250,00 €
45.790,00 €
8.640,00 €
51.750,00 €
296.700,00 €

ΦΠΑ 24%
4.468,80 €
32.292,00 €
336,00 €
1.332,00 €
590,40 €
2.112,00 €
1.200,00 €
933,60 €
2.460,00 €
10.989,60 €
2.073,60 €
12.420,00 €
71.208,00 €

Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας
23.088,80 €
166.842,00 €
1.736,00 €
6.882,00 €
3.050,40 €
10.912,00 €
6.200,00 €
4.823,60 €
12.710,00 €
56.779,60 €
10.713,60 €
64.170,00 €
367.908,00 €

Β.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Β.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
i. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ii.
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
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εθνική νομοθεσία . Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
β) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
iii. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία,
θ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18
του Ν.4412/2016
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις
που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του Ε.Ε.Ε.Σ.
iv) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (i) (ii.β) και (iv) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών
αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που
παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής (παρ. 9
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από
όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ΄αυτής,
κοινοποιείται στην Αρχή.
Β.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την κατάθεση της προσφοράς
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη
της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και στην παρούσα διακήρυξη.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού μαζί
με την Προσφορά τους, στον (υπο)φάκελο * «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», σε
μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 56902/215/19.05.2017
(ΦΕΚ
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1924/Β/02.06.2017) ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτομένων αρχείων στο σύστημα
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (€)ύψους πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
(5.934,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του συνόλου των υπό
προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, ή σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για μέρος του έργου το
ύψος της εγγυητικής ανέρχεται σε τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (372,40€)
για την ΟΜΑΔΑ 1, δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ (2.691,00€) για την ΟΜΑΔΑ 2, είκοσι
οκτώ ευρώ (28,00€) για την ΟΜΑΔΑ 3, εκατόν έντεκα ευρώ (111,00€) για την ΟΜΑΔΑ 4,
σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (49,20€) για την ΟΜΑΔΑ 5, εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ
(176,00€) για την ΟΜΑΔΑ 6, εκατό ευρώ (100,00€) για την ΟΜΑΔΑ 7, εβδομήντα επτά ευρώ και
ογδόντα λεπτά (77,80€) για την ΟΜΑΔΑ 8, διακόσια πέντε ευρώ (205,00€) για την ΟΜΑΔΑ 9,
εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (915,80€) για την ΟΜΑΔΑ 10, εκατόν εβδομήντα
δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (172,80€) για την ΟΜΑΔΑ 11 και χίλια τριάντα πέντε ευρώ
(1.035,00€) για την ΟΜΑΔΑ 12.
Η εγγυητική συμμετοχής θα περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και στο Παράρτημα Γ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ»
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικώς σε μορφή
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), (άρθρο 79, Ν.4412/2016), το οποίο αποτελείται
από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α 75), ως
προκαταρτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
διακήρυξης, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν. (Σχετ. άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016).

2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα

2.

διακήρυξη, σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77 του ν. 4412/2016, τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. Β της παρούσας διακήρυξης και είναι σύμφωνο με
το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ0 2016/7) της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.

Το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
Το Ε.Ε.Ε.Σ. επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης και θα αναρτηθεί
επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή .xml.
Ο οικονομικός φορέας:
Α) Πρέπει να κατεβάσει το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el .
Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει (ανεβάσει) το
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που κατέβασε από το ΕΣΗΔΗΣ.
Β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.
Δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε.
Ε) Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Μέρος
Ζ)

i.
ii.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων το
Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που τμήμα ή τμήματα της σύμβασης υλοποιηθούν από υπεργολάβους και
υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο υποβάλλεται και από τους υπεργολάβους (άρθρο 131)

iii.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της.

iv.

Οι ενώσεις Προσώπων και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε μέλος της
Ένωσης/κοινοπραξίας.

v.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79
του Ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
(παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017).

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω για
κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για
όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Β.2.4. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας, οφείλει να ικανοποιεί τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/2016), την πλήρωση των οποίων θα κληθεί να
αποδείξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

Σελίδα 16 από 79

Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν.4412/2016, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς.
Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας.
Ο Οικονομικός φορέας πρέπει να εκπληρώνει όλα τα παρακάτω κριτήρια επιλογής
Γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
1. Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας. Το ακόλουθο τμήμα μπορεί να καλύπτει ποσοστό μέχρι 70% του αντικειμένου της
Σύμβασης.
Δ) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
1. Ο Οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά
με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας.
2. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.
Β.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Β.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις του κεφαλαίου Β.2.2. «Λόγοι αποκλεισμού» και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των κεφαλαίων Β.2.3 & Β.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το αρ. 79, παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.
Β.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους Β.2.1 έως Β.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου B.2.4 (δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) ,
και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Β.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για την περίπτωση (i) του άρθρου Β.2.2, απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ή
Ε.Ε.) στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.



Για την περίπτωση (ii) του άρθρου Β.2.2 :

 Για την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (ii) της παρ. Δ:
(Για ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα) Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως της υποχρεώσεις του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι
μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας
εγκατάστασής της από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του που
αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του.


Για την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (iii) του άρθρου Β.2.2:
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.





Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου (iii) του άρθρου Β.2.2:
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Για την περίπτωση (iv) του άρθρου Β.2.2:
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2. Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων (Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος
Α του Ν.4412/2016)
Επιπροσθέτως στο σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης», ο
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει, με ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη της
πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και χρηματοπιστωτικής,
οικονομικής, καθώς και τεχνικής ικανότητας τα παρακάτω:
1 Τεχνική ικανότητα (Γ)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα καθώς και τους σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
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Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος
να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης
Συνεργασίας

2 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Δ)
Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ,
Στην περίπτωση που τα προϊόντα/οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από
φορέα πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών διαπιστευμένο προς τούτο είτε από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
Διαπίστευση (European Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
3 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Δ)
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

2.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης τους επάρκειάς του.

3.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

4.

-

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος τους Ένωσης / Κοινοπραξίας ή
συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία

-

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός τους ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επισήμανση:
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
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απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
2. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
3. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά.
Β.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής
Η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό
2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με
ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια
τριάντα τέσσερα ευρώ (5.934,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του
συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, ή σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για μέρος του
έργου το ύψος της εγγυητικής ανέρχεται σε τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά
(372,40€) για την ΟΜΑΔΑ 1, δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ (2.691,00€) για την ΟΜΑΔΑ 2,
είκοσι οκτώ ευρώ (28,00€) για την ΟΜΑΔΑ 3, εκατόν έντεκα ευρώ (111,00€) για την ΟΜΑΔΑ 4,
σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (49,20€) για την ΟΜΑΔΑ 5, εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ
(176,00€) για την ΟΜΑΔΑ 6, εκατό ευρώ (100,00€) για την ΟΜΑΔΑ 7, εβδομήντα επτά ευρώ και
ογδόντα λεπτά (77,80€) για την ΟΜΑΔΑ 8, διακόσια πέντε ευρώ (205,00€) για την ΟΜΑΔΑ 9,
εννιακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (915,80€) για την ΟΜΑΔΑ 10, εκατόν εβδομήντα δύο
ευρώ και ογδόντα λεπτά (172,80€) για την ΟΜΑΔΑ 11 και χίλια τριάντα πέντε ευρώ (1.035,00€) για
την ΟΜΑΔΑ 12.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν.4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α139) και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικού
φορέα.
Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
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Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
Όσον αφορά ειδικά στα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη), αυτά συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και
Δανείων”). Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της
φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης διζήσεως”. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών
Η επιτροπή διενέργειας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)
Β.3 . ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.3.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό, φέρουν ψηφιακή υπογραφή,
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) καθώς και στο Ν.4412/2016.
Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον φάκελο των δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών είναι τα δικαιολογητικά και
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στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή φορείς.
Β.3.2 Περιεχόμενο προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές
υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα
Διακήρυξη, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να
αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα (Ελληνικό Γλωσσάριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ.). Αν αυτοί δεν
μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα
συνοδεύουν την Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
Ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και
Ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»
* (υπό)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
τοποθετούνται:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στις
παραπάνω παραγράφους της παρούσας διακήρυξης.

- Η τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα.
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» τοποθετείται η οικονομική
προσφορά του Οικονομικού Φορέα.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση
διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και
του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά και
να υποβληθούν μέσω του συστήματος συνημμένα, σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Επισημαίνεται ότι:
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από
τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
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πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. (άρθρο 21 Ν. 4412/2016).
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των τεχνικών απαιτήσεων, τότε η απάντηση
θεωρείται αρνητική.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών σε αυτήν πρέπει να αναγράφεται και
οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της
ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι
απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση
του Έργου.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 Ν. 4412)
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση
διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και
του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
α. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό σε Ευρώ για τις σχετικές υπηρεσίες
ολογράφως και αριθμητικώς, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Υποψήφιος το Έργο, τόσο
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όσο και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αναγραφή της τιμής
σε Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία.
β. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

τιμή, η

γ. Η οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου του έργου και αφορά τις κάθε είδους
δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου,
καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου.
δ. Αν στο διαγωνισμό διαπιστωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης, πριν την απόρριψη της προσφοράς, απαιτεί
από τους προσφέροντες να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ΄ ανώτερο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Το περιεχόμενο, η παροχή και ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή διενέργειας, σε συνεννόηση με τον
προσφέροντα, ελέγχει τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών, τα
οποία είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του ιδίου νόμου (άρθρα 88 και 89).
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Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Η αμοιβή για την προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και β) 0,06216% υπέρ
ΑΕΠΠ, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς, πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και βαρύνουν
τον Ανάδοχο. Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο ν.4412/2016 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνει σχετική παρακράτηση.
Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του Έργου και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της
υποβληθείσας.
Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την
ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχει παραληφθεί η αναγραφή
τιμής ενώ αναφέρονται οι εφαρμογές/υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ»
θεωρείται ότι οι εφαρμογές/υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και
οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της
ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και
απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση
του Έργου και να συμπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή μονάδας.
Προσφορά που είναι αόριστη ή αν η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια η Προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας
διακήρυξης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας
διακήρυξης , όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
(άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 4412/2016).
Επισημαίνεται ότι :


Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας



Οι προσφορές θα συντάσσονται για κάθε ομάδα χωριστά και οι συμμετέχοντες μπορούν
να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες



Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή κάθε ομάδας της οικονομικής
προσφοράς (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και μειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε
ομάδα χωριστά.



Η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε ομάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα δαπάνη της ομάδας

B.3.3 Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις.
Β.3.4. Ισχύς Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της
παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν
από τη λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται
την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν ή
απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους , είτε όχι. Η
διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με όσους από τους Υποψηφίους
Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαδικασία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Β.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.4.1 Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 13/9/2018 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω
της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα
συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιημένη στο Σύστημα αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών
Η Επιτροπή μέσω του Συστήματος ιδίως:
 Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις ελάχιστες
χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
 Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών
 Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής
αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των ελάχιστων
χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης,
προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
τεκμηριώνει την απόρριψη.
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Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Δ/νση Προμηθειών εκδίδει την απόφαση έγκρισης
ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω του Συστήματος, για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους.
Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.
Επίσης η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίσουν μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,
αν περιέχει ασαφείς ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που μπορούν να θεραπευτούν.
Η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή
Αξιολόγησης αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και εγγράφων της προσφοράς. (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
Οι διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνονται δε
υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν
προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά από την
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ελέγχου
δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης και την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας για την
άσκηση ένδικων μέσων.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών
προσφορών θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος., στους συμμετέχοντες των οποίων οι τεχνικές
προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά» οι
συμμετέχοντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή του διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει, μέσω του Συστήματος στην οικονομική
αξιολόγηση:
 Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές
 Για προσφορά που θα δίνει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή η επιτροπή θα απαιτεί εξηγήσεις της τιμής
από τον προσφέροντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης και κατόπιν αξιολόγησης των απαιτούμενων διευκρινίσεων θα προβεί
στην απόρριψη ή αποδοχή της προσφοράς.( σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
 Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης.
 Καταχωρεί τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα κατάταξης
 Σε περίπτωση που κατά τη αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύψουν απορρίψεις
προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την
απόρριψη.
 Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής προσωρινού αναδόχου
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το αρ. 90 του Ν. 4412/2016.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό είναι πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών κάθε ΟΜΑΔΑΣ.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, τη συμφωνία των
Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών και την
πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών προβαίνει στην οριστική κατάταξη των προσφορών
και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
μετά από τη σχετική ειδοποίηση στον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, του αποστέλλεται ηλεκτρονικώς, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,
σε μορφή αρχείου pdf στο χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον
(υπο)φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικώς σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση που επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες υποψήφιοι είχαν
δηλώσει ότι πληρούν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας, το είχαν υποβάλει με την προσφορά
τους, οι οποίες προέκυψαν μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί
την αναθέτουσα αρχή, μέχρι την ημερομηνία αυτή. (άρθρο 104).
Αν η αποσφράγιση των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, δεν
καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ,
απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κλπ), αυτή θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης
εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η
αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και
την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα
ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή
αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
Β.4.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
ηλεκτρονική ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως αυτή με τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής υποχρεούται να υποβάλει,
ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος σε μορφή αρχείου pdf
και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», τα πρωτότυπα ή τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.5.2 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας διακήρυξης
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Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (άρθρο 80 του Ν.4412/2016) θα πρέπει να
παράσχουν τα εξής δικαιολογητικά:
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη
συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με
Ένορκη Βεβαίωση του Οικονομικού Φορέα, ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη βεβαίωση, με
Υπεύθυνη δήλωση του Οικονομικού Φορέα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Οικονομικός
Φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή η Υπεύθυνη δήλωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Οικομομικό Φορέα στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
Σημειώνεται επίσης ότι εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, οι οποίοι
απαιτείται να συμπληρώσουν ΕΕΕΠ, τότε στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
θα πρέπει να περιληφθούν επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης και
για τους εν λόγω φορείς.
Οι Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι δηλώσεις της παρούσης παραγράφου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος, στους συμμετέχοντες των οποίων
οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται από την
πιστοποιημένη Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

Σελίδα 28 από 79

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενου του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την έγγραφη μέσω του συστήματος ειδοποίηση σε αυτόν. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
αιτιολογημένα μέχρι κατά ανώτατο όριο για δέκα πέντε (15) ημέρες (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η επιτροπή διενέργειας προβαίνει, στη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού, το οποίο το υποβάλει μέσω του Συστήματος και το παραδίδει σε πέντε (5)
αντίτυπα στην Δ/νση Προμηθειών, Υλικού και Υποδομών, για την έκδοση της τελικής απόφασης
κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή δεν προσκομίσει
σε έντυπη μορφή όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά
τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό,
η Επιτροπή διενέργειας ενημερώνει σχετικά ηλεκτρονικά την Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Υποδομών και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το
συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, τηρουμένων των ισχυουσών
διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Αν κανένας από τους Προσωρινούς Αναδόχους δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν
προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Β.4.3 . Απόρριψη Προσφορών
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο
σύνολό τους ως απαράδεκτες.
Η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:

 Εάν υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.
 Εάν η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε στην παρούσα
διακήρυξη, για τη σύναψη της σύμβασης.

 Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη

 Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση

ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους.

 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή

 Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές καθώς
επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στη διακήρυξη
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη
προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μία Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Β.4.4. Δικαστική προστασία - Προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση του
νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του
ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του ν. 4412/2016).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης , η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της στο
ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει
όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή
υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι (άρθρο 362 παρ. 2 του ν. 4412/2016), του ΠΔ 39 (ΦΕΚ 64 Α/04.05.2017) Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών.
Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα
παράβολο υπ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του ν. 4412/2016 καθώς και το άρθρο 5 του ΠΔ
39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04.05.2017) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προσφυγών”. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής.
Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παραβόλου στη
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης αυτής στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή το αργότερο την επομένη της κατάθεσης εργάσιμη μέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ
σχετικά με την κατάθεση και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή α) κοινοποιεί την προσφυγή, μέσω του συστήματος
επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών, σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου ν’
ασκήσει παρέμβαση και β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά
κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους.
Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκια της ΑΕΠΠ. Η ημέρα εξέτασης της προσφυγής δεν μπορεί να απέχει
περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV «Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων
Συμβάσεων» του ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
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του ΠΔ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
Προσφυγές που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και
ψηφιακά υπογεγραμμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.
Β.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού



Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάσει
την τιμή για κάθε ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.



Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού
(οικον. προσφορές, επιστολές κ.λπ.) θα κατατεθούν μέσω του Συστήματος, στη Δ/νση Προμηθειών
Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.



Η κατακύρωση γίνεται αφού παρέλθουν (δέκα) 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής, με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους
ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).



Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο.



Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννομα αποτελέσματα και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχεται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) έχει αυτή κοινοποιηθεί σε όλους τους
προσφέροντες, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, γ) ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, εφόσον απαιτείται και δ) έχει γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης. (άρθρο 105).



Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση Υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή
Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου.



Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα του υπό εκτέλεση Έργου. Το ποσοστό αυτό δε
μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του προϋπολογισμού.



Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, μικρότερης του ανωτέρω καθοριζομένου ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Υποψήφιο Ανάδοχο.

Β.4.6 Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
Ενδεικτικά:
1.
2.
3.

Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών, είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση από τον ανάδοχο, ούτε από κανένα από τους επόμενους
προσφέροντες.
Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή.
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4.
5.
6.
7.
8.

Αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το Υπουργείο (αν
η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.
Επίσης σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή, μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή
της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή παράλειψη.
Επίσης έχει δικαίωμα μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει παράλληλα με
την ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με
τροποποίηση ή μη των όρων της να προσφύγει στη διαδικασία της ανταγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση (άρθρο 29) ή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
(άρθρο 32), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους
Β.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.5.1. Κατάρτιση σύμβασης – Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της
απόφασης κατακύρωσης, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση
της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω
στοιχεία που είναι απαραίτητα:
α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης του
προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση,
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό
συμβατικό χρόνο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του τελευταίου μήνα των παρεχομένων υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις
ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (Α’13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το δικαίωμα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 72 παρ.3 του Ν. 4412/2016).
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Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η
αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του
Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων,
ανεξαρτήτως χρηματικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των
ενδεχομένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους ενεργοποίησης.



Για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 132
παρ.1 περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.



Επίσης μπορούν να τροποποιούνται, χωρίς προϋποθέσεις εφόσον η αξία των τροποποιήσεων
είναι κατώτερη των 135.000€ και δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του ιδίου νόμου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. (άρθρο 132 του Ν.
4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της παρούσας. Σε περίπτωση που
ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με
ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που
θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται
υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Ν. 4412/2016 και
του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τους
όρους της Διακήρυξης.
Β.5.2 Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Β.5.3 Υπεργολαβίες
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, οι απαιτούμενες
πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο
79 του Ν. 4412/2016. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης,
προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
Οι τυχόν υπεργολάβοι του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλουν να τηρούν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του ανάδοχο με υπεργολάβο / υπεργολάβους, η εκτέλεση του
έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο, μετά από σύμφωνη γνώμη
του Υπουργείου, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου.
Β.5.4 Καταγγελία σύμβασης, Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την
σύμβαση εφόσον:

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης σε μία από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου θα έπρεπε να έχει
αποκλεισθεί και

 η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση του Διαγωνισμού
διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
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Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Υπουργείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη
Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Β.5.5 Λοιποί Γενικοί όροι
Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα
αφορά την εκτέλεση της μελλούσης Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια
Αθηνών με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Υπ. Οικονομικών.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των ανωτέρω παραγράφων, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (άρ. 205 του Ν. 4412/2016).
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Β.6 ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Β.6.1 Παράδοση
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
στις αποθήκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
Δ/νση Θες/νίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Υπηρεσία και την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Β.6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπό προμήθεια
ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Β.6.3 Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής
στο όνομα του δικαιούχου, σε τραπεζικό λογαριασμό του, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των
νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων
του Υπ. Οικονομικών του αντίστοιχου οικ. έτους.
Επί της Συμβατικής Τιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο ως εξής:


για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,06%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου), (άρθρο 375, α/α 7)



για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου), (άρθρο 350 παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ 969/Β/2017)



Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση
υπέρ Δημοσίου (0,02%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήμου (20% επί του
χαρτοσήμου).

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο
φόρος εισοδήματος είναι 4% για αγαθά.
Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη και
εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς
καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.
Β.6.4 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου (άρ. 203, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)εάν: α) δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, β) δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
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ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων:


ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Β.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Β.7.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλαμβάνει με τη ΣΥΜΒΑΣΗ και
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Υπουργείο.

-

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του Υπουργείου και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και Αναπληρωτής του
Εκπροσώπου με τις αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του
Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στο Υπουργείο και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκρισή τους.

-

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο όργανα του Υπουργείου.

-

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το
Υπουργείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την
εκτέλεση του Έργου.

-

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως και το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Υπουργείου.

-

Το Υπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού,
υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος του να προβεί στην αποκατάστασή τους.

-

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και
έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα τους εργασίας του προσωπικού
του.

-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο τις πληροφορίες που θα του
ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του Έργου.
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Β.7.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με δικό του στελεχιακό δυναμικό με
στόχους:
- Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του Έργου
- Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από
πλευράς του Υπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του Έργου
- Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την
εκτέλεση του έργου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από
τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του έργου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Β.7.3. Κοινές Υποχρεώσεις
Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
-

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική,
σε γραπτό και προφορικό λόγο.

-

Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.

Β.7.4. Ενώσεις
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και
εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του Υπουργείου για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του
προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι του Υπουργείου, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους.
Β.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β.8.1 Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του,
το Υπουργείο δύναται:
(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον
εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή

Σελίδα 38 από 79

(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα
εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης
μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί
σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από
τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από τους υπόλοιπους μετέχοντες
στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε
μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί
από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
Β.8.2 Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του Υπουργείου.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη
σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Β.8.3 Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου, την αποπληρωμή του
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και όταν έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη και θα έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη
σύμβαση.
Β.8.4 Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας
βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος
ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες
προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν
κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο
Υπουργείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη ανωτέρας βίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗ Μ Α

Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . ……... . . . . . . για . . . . . . . . . ΕΥΡΩ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………
ευρώ................... για την Εταιρεία ................. οδός ................... αριθμ. ...... με Α.Φ.Μ. ………………… ή σε περίπτωση
Ένωσης για την Εταιρεία 1)....................ή 2)................. ατομικά για κάθε μια απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών για τη
συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια ...............,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ...................... Διακήρυξή σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την…………………….
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης
της προμήθειας σ' αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως
σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ........................ ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . .......... . . . . για . . . . . ....... . . . . ΕΥΡΩ
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών........... οδός ........... αρ. ........, με Α.Φ.Μ.
……………………. σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα
καλύπτει την προμήθεια ................, κατόπιν της αρ. ……………………. απόφασης κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, συνολικής αξίας ………………… ευρώ.................... και ότι σύμφωνα με
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού
ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ...............………………….. ευρώ………
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα .................. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2).................... ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρείς (3) ημέρες,
ανεξάρτητα τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου
ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ................. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*)
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / EMAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου
εκπροσώπου)
Υπεύθυνος
Επικοινωνίας

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Α/Α

Κωδικός

1
41367
2

41368

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
E450DN (OE450H11E)
11.000σελ.
PHOTOCODUCTOR KIT
ΓΙΑ LASER PRINTER

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

ΟΜΑΔΑ 1
Σύνολο
Προσφορά Τιμή
(χωρίς
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ)
ΦΠΑ

300

15,00€

4500,00€

300

14,00€

4200,00€
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Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

3
41484
4
41485
5
41701
6
41702
7
41703
8
42086

LEXMARK E450DN
(OE250X22G)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
E250DN (E250A11E)
3500 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
E352 (E352H11E)
9000 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
E460DN (E360H11E)
9000 σελίδες
PHOTOCODUCTOR KIT
ΓΙΑ LASER PRINTER
LEXMARK E460DN
(E260X22G)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
E260N (E260A11E)
3500 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
LEXMARK MX310DN
(60F2H00) 10.000σελ.

80

12,00€

960,00€

300

14,00€

4200,00€

50

27,00€

1350,00€

50

15,00€

750,00€

50

18,00€

900,00€

40

44,00€

1760,00€

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

Είδος

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

18.620,00€
ΟΜΑΔΑ 2
Σύνολο
Προσφορά Τιμή
(χωρίς ΦΠΑ) Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ
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Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

1
41982
2
42040
3
42090
4
42086
5
42264
6
42265

7
42067
8

42269

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
T652DN (T650H11E)
25.000σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
MS510DN (502UE)
20.000σελ.
IMAGING UNIT ΓΙΑ
LASER PRINTER
LEXMARK MS510DN
(50F0Z00) 60000
σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
LEXMARK MX310DN
(60F2H00) 10.000σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
MS810DN (52D2H00)
25.000σελ.
IMAGING UNIT ΓΙΑ
LASER PRINTER
LEXMARK
MS810/811DN
(52D0Z00) 100.000
σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
MS310DN (U502H)
5.000σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ

500

100,00 €

50.000,00 €

250

130,00 €

32.500,00 €

150

35,00 €

5.250,00 €

20

110,00 €

2.200,00 €

200

170,00 €

34.000,00 €

100

40,00 €

4.000,00 €

30

70,00 €

2.100,00 €

30

150,00 €

4.500,00 €

Σελίδα 44 από 79

CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER LEXMARK
MS811DN (52D2X00)
45.000σελ.
ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

1
41950
2
41951
3
41952

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER KYOCERA
FS1100 (TK-140)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER KYOCERA
FS1120 (TK-160)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER KYOCERA
FS1320D (TK-170)

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

40

17,00 €

680,00 €

20

18,00 €

360,00 €

20

18,00 €

360,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

1
40643
2
40744
3

41583

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
1010/1015 (Q2612A)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
1160/1320 (Q5949A)
TONER ΤΥΠΟΥ

134.550,00€
ΟΜΑΔΑ 3
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

1.400,00€
ΟΜΑΔΑ 4
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

80

12,00 €

960,00 €

30

12,00 €

360,00 €

80

15,00 €

1.200,00 €
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Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

4
41732
5
41921
6
41959
7
41974
8
41975
9
41976
10
41977
11
42044

CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
P2055dn (CE505X)
6500 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
2014/2015 (Q7553X)
7000 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
P1505 No36A
(CB436A) 2000 σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
5000/5100 (C4129X)
INKJET για PRINTER
HP Officejet 7000
BLACK No.920XL
(CD975AN) 1200σελ.
INKJET για PRINTER
HP Officejet 7000 CYAN
No.920XL (CD972AN)
700σελ.
INKJET για PRINTER
HP Officejet 7000
MAGENTA No.920XL
(CD973AN) 700σελ..
INKJET για PRINTER
HP Officejet 7000
YELLOW No.920XL
(CD974AN) 700σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET

40

20,00 €

800,00 €

15

15,00 €

225,00 €

10

30,00 €

300,00 €

20

10,00 €

200,00 €

15

9,00 €

135,00 €

15

9,00 €

135,00 €

15

9,00 €

135,00 €

40

18,00 €

720,00 €
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12
42293
13
42294

P1606dn (CE278A)
2100 σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
Pro M12a (CF279A)
1000 σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
P1102w (CE285A)
1600 σελ.

10

18,00 €

180,00 €

20

10,00 €

200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

1
41211
2
41949
3
42014
4

42015

5
42016
6

42017

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ FAX
CANON L380/L400
CARTRIDGE T
(7833A002)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ FAX
CANON L120 (FX10)
INKJET για PRINTER
CANON MG-5350
BLACK (PGI-525) 19ml
INKJET για PRINTER
CANON MG-5350
BLACK (CLI-526) 9ml
INKJET για PRINTER
CANON MG-5350 CYAN
(CLI-526) 9ml
INKJET για PRINTER
CANON MG-5350

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

5.550,00€
ΟΜΑΔΑ 5
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

50

20,00 €

1.000,00 €

50

22,00 €

1.100,00 €

10

8,00 €

80,00 €

10

7,00 €

70,00 €

10

7,00 €

70,00 €

10

7,00 €

70,00 €
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Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

7
42018

MAGENTA (CLI-526)
9ml
INKJET για PRINTER
CANON MG-5350
YELLOW (CLI-526) 9ml

10

7,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

Κωδικός

1
41649

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ FAX
REX-ROTARY SP
1100S/SF

Ποσό-τητα

400

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας
22,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

Κωδικός

1
41584

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER DELL
D2330dn (PK937)
6000 σελίδες

Ποσό-τητα

200

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας
25,00 €
ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α

Κωδικός

1
41907

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER SAMSUNG
ML-D2850B BLACK
5000 σελίδες

Ποσό-τητα

5

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας
30,00 €

70,00 €
2.460,00€
ΟΜΑΔΑ 6
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

8.800,00 €
8.800,00€
ΟΜΑΔΑ 7
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

5.000,00 €
5.000,00€
ΟΜΑΔΑ 8
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

150,00 €
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2
42136
3
42295

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ FAX
SAMSUNG SF 760P
(MLT-D101)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER SAMSUNG SLM3825ND BLACK
(MLT-D204L) 5000
σελ.

300

12,00 €

3.600,00 €

5

28,00 €

140,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

1
42032

2
42033
3
42296
4
42297

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
BROTHER MFC8510DN (TN-3380)
8000 σελίδες
DRUM ΓΙΑ LASER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
BROTHER MFC8510DN (DR-3300)
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
FAX BROTHER
MFCL2700W 2.600 σελ.
DRUM ΓΙΑ LASER FAX
BROTHER MFCL2700W
12.000 σελ.

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

50

92,00 €

4.600,00 €

30

100,00 €

3.000,00 €

30

65,00 €

1.950,00 €

10

70,00 €

700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

Είδος

3.890,00€
ΟΜΑΔΑ 9
Σύνολο
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα

Προσφορά Τιμή
Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

10.250,00€
ΟΜΑΔΑ 10
Σύνολο
Προσφορά Τιμή
(χωρίς ΦΠΑ) Μονάδας χωρίς
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Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
1
42120

2
42137
3
42266
4
42292

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ
PRINTER OKI
2ES4132DN
(45807116) 12.000
σελίδες
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ
PRINTER OKI B432DN
(45807111) 12.000
σελίδες
DRUM ΓΙΑ PRINTER
OKI ES4132DN
(01283601) 25.000
σελίδες
DRUM ΓΙΑ PRINTER
OKI B432DN 25.000
σελίδες

400

69,00 €

27.600,00 €

20

115,00 €

2.300,00 €

200

76,00 €

15.200,00 €

6

115,00 €

690,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α

Κωδικός

1
42044
2
42061

Είδος

TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
P1606dn (CE278A)
2100 σελ.
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LASERJET
700M712 (CF214X)
17500 σελιδες

ΦΠΑ

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

45.790,00€
ΟΜΑΔΑ 11
Σύνολο
Προσφορά Τιμή
(χωρίς ΦΠΑ) Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

160

50,00 €

8.000,00 €

4

160,00 €

640,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

8.640,00€
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Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

Α/Α

Κωδικός

1
42298
2
42299
3
42300
4
42301
5
42302
6
42303
7
42304

Είδος

INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9403A - HP 72)
Matte Black Ink
Cartridge 130 ml
INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9370A - HP 72)
Photo Black Ink
Cartridge 130 ml
INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9371A - HP 72) Cyan
Ink Cartridge 130 ml
INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9372A - HP 72)
Magenta Ink Cartridge
130 ml
INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9373A - HP 72)
Yellow Ink Cartridge
130 ml
INKJET ΓΙΑ PLOTTER
HP Designjet T795e
(C9374A - HP 72) Gray
Ink Cartridge 130 ml
PRINTHEAD ΓΙΑ
PLOTTER HP Designjet
T795e (C9380A - HP
72) Black Photo &

Ποσό-τητα

Προϋπολογισθείσα
Τιμή
μονάδας

ΟΜΑΔΑ 12
Σύνολο
Προσφορά Τιμή
(χωρίς ΦΠΑ) Μονάδας χωρίς
ΦΠΑ

90

54,00 €

4.860,00 €

90

54,00 €

4.860,00 €

90

54,00 €

4.860,00 €

90

54,00 €

4.860,00 €

90

54,00 €

4.860,00 €

90

54,00 €

4.860,00 €

30

59,00 €

1.770,00 €
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Σύνολο
Χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Σύνολο προσφοράς με
ΦΠΑ

8
42305
9
42306
10
42307

Gray
PRINTHEAD ΓΙΑ
PLOTTER HP Designjet
T795e (C9383A - HP
72) Magenta & Cyan
PRINTHEAD ΓΙΑ
PLOTTER HP Designjet
T795e (C9384A - HP
72) Black Matte &
Yellow
TONER ΤΥΠΟΥ
CARTRIDGE ΓΙΑ LASER
PRINTER HP LaserJet
Pro 400 M401dne
(CF280X) HP 80X
6.900σελ.

30

59,00 €

1.770,00 €

30

59,00 €

1.770,00 €

180

96,00 €

17.280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

51.750,00€

(*)Ο ως άνω πίνακας οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί και θα αναρτηθεί με μορφή .pdf φέροντας ψηφιακή υπογραφή ως συνημμένο οικονομικής
προσφοράς εντός του υποφακέλου οικονομική προσφορά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Σελίδα 52 από 79

Σελίδα 53 από 79

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΤΥΠΙΑΣ
Α/Α
Α
Α.1

Α.2

Β

Β.1

Β.2

Β.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια
Toners , Drums και Ink cartridges για εκτυπωτές Laser,
Inkjet και συσκευές τηλεομοιοτυπίας με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν
τη
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής, οι οποίες θα συμπεριληφθούν
ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί και ενέχουν
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια
αντιπροσωπείας
αυθεντικά
προϊόντα
των
κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original)
ή ισοδύναμα. Ως ισοδύναμα προϊόντα γίνονται δεκτά
μόνο
ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές DIN ή ισοδύναμες και όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην παράγραφο 3 των Ειδικών
Χαρακτηριστικών της παρούσας.
Για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα των
Ομάδων 2, 9, 10, 11 και 12 του Πίνακα: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛ.ΔΑΠΑΝΗ», θα πρέπει μέσα στη τεχνική
προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον
κατασκευαστή των αντίστοιχων εκτυπωτών ή τον
επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι: τα
προσφερόμενα ισοδύναμα αναλώσιμα είναι κατάλληλα
προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους οποίους
προορίζονται.
Τα original προϊόντα να είναι καινούργια και
αμεταχείριστα. Τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα
σε άριστη κατάσταση.
Τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα
προϊόντα θα είναι ελεύθερα πατεντών, δεν θα
προσβάλλουν
κατοχυρωμένα
δικαιώματα
του
κατασκευαστή των original αναλωσίμων και η
κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να
προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των
αναλωσίμων.
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NAI

NAI

NAI

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α/Α

Β.4

Β.5

Β.6

Β.7

Β.8

Γ

Γ.1

Γ.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό
προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
(Νόμος 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ).
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη
διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και
να τα προσκομίσουν εφ’ όσον τους ζητηθούν.
Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην είναι
αναγομωμένα (refilled).
Για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει μέσα
στη τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση
από τον κατασκευαστή των αναλωσίμων ή τον
επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι: «έλαβε
γνώση της παρούσας Διαγωνιστικής διαδικασίας και
αποδέχεται την εκτέλεση της
σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προσφέροντα πελάτη της».
Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα
πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το
αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με
την τεχνική προσφορά.
Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα
πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001
ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών, και για
όσα είδη περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toners και
ink cartridges), θα πρέπει να διαθέτουν και να
συνοδεύουν τα προς παράδοση είδη με Φύλλα
Δεδομένων Ασφαλείας -MSDS (Material Safety Data
Sheet), όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Η
σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή να
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.
Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη
περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toners και ink
cartridges), θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του
γραφίτη και του μελανιού που θα χρησιμοποιήσουν.
Δεν θα πρέπει να είναι κατώτερων προδιαγραφών από
του κατασκευαστή των αντίστοιχων original και το ίδιο
ασφαλές στην χρήση. Απαραίτητη η συμμόρφωση της
κατασκευάστριας εταιρίας του γραφίτη με τη REACH –
(κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση,
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων). Να προσκομισθεί με την τεχνική
προσφορά: α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του
κατασκευαστή των ισοδύναμων για όλα τα
ανωτέρω β) παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, παραστατικά
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NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α/Α

Γ.3

Γ.4

Γ.5

Γ.6

Γ.7

Γ.8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

αγοράς, ιστοσελίδα κλπ).
Τα ανακατασκευασμένα toners θα πρέπει να έχουν
ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα
DIN33870-1 (μονόχρωμα), DIN33870-2 (έγχρωμα), και
τα ανακατασκευασμένα μελάνια σύμφωνα με τα
πρότυπα DIN33871-1 και DIN33871-2 αντίστοιχα. Να
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική
βεβαίωση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη στη
συσκευασία τους.
Τα
ink-cartridge
και
toner-cartridge
των
προσφερόμενων ανακατασκευασμένων προϊόντων να
έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι μόνο
“VIRGIN
ORIGINAL
CARTRIDGE”.
Τα
ανακατασκευασμένα toners να έχουν καινούργιο
τύμπανο, καινούργιο wiper blade, καινούργιο ότι
χρειάζεται αντικατάσταση: (doctor blade, doctor bar,
chip κ.λ.π). Να προσκομιστεί με την τεχνική
προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.
Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο
αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης
σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC19752 και
ISO/IEC19798 για μονόχρωμο και έγχρωμο toner
αντίστοιχα και σύμφωνα τη μέθοδο ISO/IEC 24711 για
μελάνι (inkjet).
Επιπλέον για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα
ανακατασκευασμένα αναλώσιμα και για κάθε κωδικό
χωριστά, με την τεχνική προσφορά να προσκομιστεί
αναλυτική αναφορά (test report) αναγνωρισμένου
αρμόδιου φορέα (π.χ Διπλωματούχος Μηχανολόγος)
των σελίδων που τυπώνονται βάσει της ανωτέρω
αντίστοιχης μεθόδου. Από τα test report θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο αριθμός των σελίδων εκτύπωσης
δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου
(original) προϊόντος.
Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα, να υπάρχει
τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα ανακατασκευής
τους. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά
σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.
Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω
του εκτυπωτή (π.χ. ποσοστό αναλωσίμου που
υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κλπ), οι
ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα
προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα.
Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία
παράδοσης. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημ/νία
παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ δύο μήνες πριν
την ημ/νία παράδοσης. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται
για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime)
και θα αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά.
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Ε.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή
ταινία ασφαλείας ή αποστάτη μεταξύ blade και drum,
τα οποία αφαιρούνται πριν τη χρήση, τα ίδια να φέρουν
και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς
(προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο
θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας
(εξωτερική συσκευασία), ικανής να ανταπεξέλθει χωρίς
να καταστραφεί η ίδια και το περιεχόμενο της, σε
πανελλαδική αποστολή εντός ταχυδρομικών σάκων.
Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ευκρινώς:
α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους
προορίζονται
β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό
σήμα (εάν υπάρχει)
γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία
παραγωγής ή ανακατασκευής. Δεν απαιτείται για όσα
original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και
αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά.
δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ.
ανακατασκευασμένο- remanufactured κλπ).
ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή DIN
33871 σε περίπτωση ανακατασκευασμένου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε
ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο
τεμάχια), την εξακρίβωση της συμφωνίας των
παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Β2, Γ3 (ένδειξη συσκευασίας), Γ8, Γ9, Δ1
και Δ2.
Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής σε
τυχαίο δείγμα και σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας
ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι
λιγότερο από δύο τεμάχια), θα προβεί στη διενέργεια
πρακτικής δοκιμασίας, για την εξακρίβωση της
ποιότητας εκτύπωσης αυτών, και την εξακρίβωση της
συμφωνίας των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις
απαιτήσεις της παραγράφου Γ7. Συγκεκριμένα η
Επιτροπή Παραλαβής εκτελεί εκτυπώσεις στους
αντίστοιχους εκτυπωτές της Υπηρεσίας. Σημειώνεται
ότι στην περίπτωση έγχρωμων εκτυπωτών που για τη
λειτουργία τους απαιτούνται περισσότερα του ενός
μελανοδοχείου διαφορετικών χρωμάτων, επιλέγονται
τα απαιτούμενα χρώματα και δεν συμπεριλαμβάνονται
στο προαναφερόμενο ποσοστό δειγματοληψίας.
Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
εκτυπωτές στον τόπο παραλαβής των αναλωσίμων για
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τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και στη
περίπτωση που το ποσοστό 2% της παραδοθείσας
ποσότητας είναι μικρότερο της ακεραίας μονάδας, η
Επιτροπή Παραλαβής θα έχει την διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της να αποστείλει τυχαία δείγματα από
τα παραληφθέντα αναλώσιμα στις Υπηρεσίες που τα
χρησιμοποιούν. Η προφορική ή γραπτή απάντηση των
Υπηρεσιών, ότι τα δείγματα λειτουργούν καλώς, θα
είναι αρκετή για να προχωρήσει η Επιτροπή στην
οριστική παραλαβή και οι Υπηρεσίες κρατούν τα
δείγματα για την κάλυψη των αναγκών τους.
Ο αριθμός των σελίδων που θα πρέπει να εκτυπωθεί για
το κάθε δείγμα, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
συνολικού αριθμού εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης
του εκάστοτε μελανιού ή τόνερ και όχι περισσότερες
από 100σελίδες. Το χαρτί το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας παρέχεται
από τον προμηθευτή. Οι εκτυπώσεις θα εκτελούνται σε
«κανονική εκτύπωση» και θα πρέπει να περιλαμβάνουν
κείμενο, διάγραμμα και εικόνα. Το κόστος των
δειγμάτων
που
λαμβάνονται
βαρύνουν
τον
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάστασή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση να
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα, εκτός
της περίπτωσης που η προς παραλαβή ποσότητα είναι
μικρότερη ή ίση των δέκα (10) τεμαχίων, οπότε ο
προμηθευτής δεν υποχρεούται σε αντικατάστασή τους.
Όλα τα ανωτέρω περί Πρακτικής Δοκιμασίας αφορούν
μόνο τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα αναλώσιμα
και όχι τα original. Η Επιτροπή Παραλαβής έχει την
διακριτική ευχέρεια κατά τη κρίση της, να διενεργήσει ή
όχι πρακτική δοκιμασία στα original αναλώσιμα, πριν
την οριστική παραλαβή τους.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των
αναλωσίμων τουλάχιστον δύο (2) ετών από την
ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας.
Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης
ελαττωματικών προϊόντων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία
ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης, μη
αναγνώρισή τους από το μηχάνημα κλπ) τα οποία έχουν
σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας
εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη
που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα
παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της
συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών
από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται
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να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα.
Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε
μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων
αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την
κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα
συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα
αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του
μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης του
επισκευαστή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με
άλλο μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε
περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης.
Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας
βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες
ημέρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις 3 εργάσιμες
ημέρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο,
Επτάνησα και 4 εργάσιμες ημέρες για τη Νησιωτική
Ελλάδα.
Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή
όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει
άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει αντ' αυτού τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενότητα ΣΤ της
παρούσας Τ.Π. , σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται
ως εταιρεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

NAI

NAI

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας του πίνακα:
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ».
Οι προσφορές θα είναι για κάθε ομάδα χωριστά και οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν
προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή κάθε ομάδας της οικονομικής
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, και μειοδότης θα αναδειχτεί χωριστά για κάθε ομάδα.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε ομάδας της οικονομικής προσφοράς, δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη της ίδιας ομάδας.
Χρόνος παράδοσης εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος παράδοσης οι αποθήκες της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών, Θες/νίκης & Χανδρή
1, Μοσχάτο Αττικής.

Σελίδα 59 από 79

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]
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ΑΡΘΡΟ 1: Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Κύριος του Έργου
Αντίκλητος ή
Εκπρόσωπος
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΕ
Έργο
Σύμβαση
Συμβατικά τεύχη

Συμβατική Τιμή

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου
Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου
Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Το πρόσωπο που ο Οικονομικός Φορέας με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για
τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Υπ. Οικονομικών με αυτόν
Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Επιτροπή Παραλαβής
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου
Το συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου,
δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών ως Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου του Έργου
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών. και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν
και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύμβαση
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και
δ. τη Διακήρυξη.
το συνολικό τίμημα της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
Με την παρούσα, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια : «………………………………..» που στο εξής θα
αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε
συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. ……/……/……./00 – 00 -- 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ.
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια «…………………………………………..», όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο επόμενο άρθρο
ΑΡΘΡΟ 3: Τεχνικές προδιαγραφές – Απαράβατοι Ειδικοί Όροι
Συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι
ΑΡΘΡΟ 4 : Διάρκεια της Σύμβασης
Η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: Συμβατικό Τίμημα
Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών ΕΡΓΟΥ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ανέρχεται σε Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]. [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], πλέον ΦΠΑ 24% Ευρώ
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], ήτοι συνολικά Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και
λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €].
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα
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περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 6: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του
δικαιούχου [Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], σε τραπεζικό
λογαριασμό του, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων οικ. έτους 2018
ειδ. φορέα 23 110 και Κ.Α.Ε. 1111.
Επί της Συμβατικής Τιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο ως εξής:


για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,06%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου), (άρθρο 375, α/α 7)



για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), χαρτόσημο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου (20% επί του χαρτοσήμου), (άρθρο 350 παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ 969/Β/2017)



Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και φόρος 4% βάσει του Ν.
4172 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος για αγαθά.
Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ύστερα από την έκδοση
σχετικού τιμολογίου του αναδόχου, καθώς και μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 7:Χρόνος παράδοσης - Παραδοτέα - Παραλαβή
Ο χρόνος υλοποίησης – διάρκειας του έργου είναι (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του «Αναδόχου», στην Αποθήκη
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χανδρή 1 & Θεσ/νικης, Μοσχάτο, ΤΚ 18346,
εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00–13:30 μετά από συνεννόηση του «Αναδόχου» με την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής. Το είδος θα πρέπει να παραδίδεται σε κιβώτια κλειστά, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία
του «Αναδόχου», ο αριθμός του παραστατικού, ο αριθμός των δεμάτων, ο αριθμός της απόφασης
κατακύρωσης και της Σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των
προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρα 206 & 207 Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται
διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό και εφόσον το υπό προμήθεια είδος είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της προσφοράς και τους
όρους της παρούσας.
Για την οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει έλεγχος σε τυχαία δείγματα που θα ληφθούν από τη
συνολική ποσότητα για να διαπιστωθεί εάν τα παραδιδόμενα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει, έστω κι αν αυτά
δεν διαπιστώθηκαν κατά την διαδικασία παραλαβής του έργου.
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη
και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Στη Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες
οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς
καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.
ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό
διάστημα.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών, η Εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν εφαρμόσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, της αρ.
………………………………../……… διακήρυξης και της αρ.
την …………………………../……….. απόφασης
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί
Κρατικών Προμηθειών και η εγγύηση ή μέρος αυτής θα καταπέσει υπέρ του Δημοσίου
Σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ’ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, όπως και σε κάθε άλλη τυχόν
νόμιμη επιβάρυνση.
Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, καθώς και
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9: Σπουδαιότητα των όρων
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο
εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων σε περίπτωση
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10: Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του,
το Υπουργείο δύναται:
(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον
εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα
εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης
μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί
σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από
τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από τους υπόλοιπους μετέχοντες
στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε
μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί
από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
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ΑΡΘΡΟ 11: Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές που απορρέουν από τη
σύμβαση σε Τράπεζα επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12: Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας της αποπληρωμής του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα
μέρη και θα έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13: Καταγγελία σύμβασης
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την
σύμβαση εφόσον:

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης σε μία από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου θα έπρεπε να έχει
αποκλεισθεί και

 η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 14: Τροποποιήσεις
Η σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του
Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα στις
οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, ανεξαρτήτως
χρηματικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχομένων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους ενεργοποίησης.



Για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία
και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 132 παρ.1
περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.



Επίσης μπορούν να τροποποιούνται, χωρίς προϋποθέσεις εφόσον η αξία των τροποποιήσεων είναι
κατώτερη των 135.000€ και δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με
το άρθρο 132 παρ.2 του ιδίου νόμου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. (άρθρο 132 του Ν.
4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 15: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Υπουργείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη
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Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α.

η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ

β.

η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

γ.

η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

δ.

η ……………………………………………………….. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16: Λοιποί Γενικοί όροι
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (άρ. 205 του Ν. 4412/2016).
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 17: Γλώσσα της Σύμβασης
Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη γλώσσα, ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου.
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και
κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ένα
έλαβε η Γ.Γ.Π.Σ. και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
______________________________________

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
___________________________________
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ’ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ανήκει στην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150/24-7-2018 Διακήρυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
URL της ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Οικονομικών
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax προς κάλυψη των αναγκών του Υπ. Οικονομικών
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι
• 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) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας
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 διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης:
Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές
υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για
κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.

Σελίδα 68 από 79

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με
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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1
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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του
αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
-9❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει; 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).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων με 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; 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του αναταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη
καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει
αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί
χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της
ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα
με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός Εκδότης
Λήξη
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται,
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 [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, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή β) Από τις 18
Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή
τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο οικονομικός φορέας 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
Εισηγητής
Προϊστάμενος Προϊστάμενος
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΑΣΚΩΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Τμήματος
Δ/νσης
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
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