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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Κασαπίδου Βασιλική
Τηλ.: 2313 320528

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΣΗΔΗΣ: 132574

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ –
ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # 178.440,09 €#
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
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(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

η
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Κάτω των Ορίων Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

αποκλειστικά βάσει της τιμής
Ημερομηνία: 24.06.2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ημέρα: Πέμπτη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ώρα: 23:59 μμ
Ημερομηνία: 30.06.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ημέρα: Τετάρτη

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Ώρα: 10:00 πμ
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα
πρωτότυπα

έγγραφα

κατατίθενται

(στοιχεία

αναθέτουσας αρχής)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

30192700-8, 30197643-5, 30199340-5, 30199710-0
GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 124 ΠΕΛΛΑ,

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

GR 125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, GR 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR
133 ΚΟΖΑΝΗ, GR 134 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

71.951,65 €

89.220,05 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

71.951,65 €

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

89.220,05 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ + ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)

η

143.903,30 €
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ + ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

178.440,09 €
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
νόμιμες κρατήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

27.05.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

27.05.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

η

27.05.2021

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 3 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
Πίνακας περιεχομένων
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.............................................................................................................................................. 2
ΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................................................................................................ 6
ΜΕΡΟΣ Α:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................................8
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ....................................................................................................................................................8
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ........................................................................................................................................9
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................9
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ....................................................................................................................................................................10
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................................................................13
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ........................................................................................................................................................................13
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .........................................................................................................................14

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................................................ 15
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

3.

η

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ..............................................................................................................................................................................50
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..........................................................................................................................50
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................................................................50
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .........................................................................................................................................................................51
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ............................................................................................................................52
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................................................52

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 53
5.1
5.2
5.3

6.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .................................................................................................................................41
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...............................................................................................................................41
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................................................41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..........................................42
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..............................................................................................................................................44
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .......................................................................................................46
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................................................47
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ....................................................................................................48

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................... 50
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .............................................................................................................................................................15
ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................................................15
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..............................................................................................................15
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ .......................................................................................................................................................15
ΓΛΩΣΣΑ.............................................................................................................................................................................16
ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ..........................................................................................................................................................................16
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ...............................................................................................................19
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ......................................................................................................................................................19
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ...........................................................................................................................................................19
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .....................................................................................................23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ....................................................................................................................24
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................24
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ..............................................................................24
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ..........................................................................................................................................24
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ...............................................................................................................................25
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................................31
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................................................................31
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................................................................31
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...........................................................................................................................32
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...........................................................................34
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..........................37
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..........................................................................................................................................39
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................................................................................................39
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ .......................................................................................................................................................................40

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................................ 41
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6.

4.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .......................................................................................................................................................... 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .................................................................................................................................................................53
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ......................................................................................................................53
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ............................................................................................54

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .................................................................................................................................................... 56

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 4 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
6.1
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ......................................................................................................................................................56
6.2
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..........................................................................................................56
6.3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................................................57
6.4
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..................................................................................................................................58
6.5
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................................................................................................................58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ........................................60
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .........................................................................................................................................................................60
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ .................................................................................................60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .............................................................................................66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ...................................................................................67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ...............................................................................................................68
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ...........................................................................................................................69
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................................................69
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................70
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................................................71
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ..........................................................78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΤΕΥΔ ...................................................................................................................................................................79

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 5 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναθέτουσα Αρχή
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, η οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Τμήμα Προμηθειών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
(Πληροφορίες: Κασαπίδου Βασιλική τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 320528, όλες τις εργάσιμες ημέρες
08:00-14:30).
Προμήθεια:
Η προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων για τις
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτημα I- Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατανομή και Προϋπολογισμός ζητούμενων
ειδών της παρούσας διακήρυξης.
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 49ε του Ν. 4441/2016.
Οικονομικός Φορέας
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει
προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα
- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον
Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.
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Ανάδοχος
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο
και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον
Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την
ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη,
τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προμήθειας- - υπηρεσίας και
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη
σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Τεχνική Προσφορά
Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
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ΜΕΡΟΣ Α:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

546 23

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR
124 ΠΕΛΛΑ, GR 125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ,
GR 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR 133 ΚΟΖΑΝΗ, GR 134
ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφωνο

2313 320 528

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom4@3ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κασαπίδου Βασιλική

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και
έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης:
Η σύμβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ): Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών
Υγείας
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Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr.

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Αριστοτέλους 16,
546 23 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 320 528, prom4@3ype.gr.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο διαγωνισμός εντάσσεται στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2021. Η δαπάνη για την
σύμβαση βαρύνουν τον ΚΑΕ: 1261, 1293, 1731 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού –
τυπωμένων φακέλων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 178.440,09 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την κατάρτιση σύμβασης
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με προαίρεση ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και ποσότητες.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 30192700-8, 30199340-5, 30197643-5, 30199710-0.
Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των ειδών είτε β) για ένα ή περισσότερα είδη αλλά για τη
συνολική ποσότητα κάθε είδους.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 9 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο
του Ν. 2690/1999(ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».

2.

Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81/Α΄/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.

3.

Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

4.

Του Ν. 3548/2017 (ΦΕΚ Α΄/68/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις

5.

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

6.

Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 24.

7.

Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο»
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
51/Α΄/2012).

9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
12. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013».
13. Του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/2013)«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
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14. Του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄ /1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
16. Του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά
με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις.
18. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία»,
19. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
20. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
21. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/Α΄/2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
23. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
24. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
25. Του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού
Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του
Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την
Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές
διατάξεις».
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των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Τις αποφάσεις:
1.

Της με αρ. 57654 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2.

Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

3.

Την υπ΄αριθμ. 810/14.04.2021 (ΑΔΑ 97ΗΦΟΡΕΠ-55Ω) Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε
ο Πίνακας Προγραμματισμού Έτους 2021 όπου συμπεριλαμβάνεται η αναφερόμενη διαγωνιστική
διαδικασία.

4.

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23712/12.05.2021 (ΑΔΑ 6Τ3ΨΟΡΕΠ-Μ0Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1022 σε βάρος του ΚΑΕ
1293.01.

5.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23713/12.05.2021 (ΑΔΑ 63Η3ΟΡΕΠ-ΑΓΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1023 σε βάρος του ΚΑΕ
1261.01.

6.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23714/12.05.2021 (ΑΔΑ 6ΓΙΧΟΡΕΠ-ΔΞΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1024 σε βάρος του ΚΑΕ
1261.01.

7.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23715/12.05.2021 (ΑΔΑ 65ΒΒΟΡΕΠ-ΖΔ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1025 σε βάρος του ΚΑΕ
1731.01.

8.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 23716/12.05.2021 (ΑΔΑ ΨΖΣΗΟΡΕΠ-4Υ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1026 σε βάρος του ΚΑΕ
1731.01.
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9.

Την υπ’ αριθμ. 1034/12.05.2021 (ΑΔΑ 6Ψ16ΟΡΕΠ-6ΒΨ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία
εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η διενέργεια του ανοιχτού κάτω των ορίων διαγωνισμός
προμήθειας γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων για την
κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 89.220,05 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την κατάρτιση σύμβασης χρονικής διάρκειας
ενός (1) έτους με προαίρεση ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και ποσότητες.

10. Την υπ’ αριθμ. 1051/17.05.2021 (ΑΔΑ ΩΗΕΣΟΡΕΠ-ΨΦΠ) Απόφαση Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού προμήθειας γραφικής
ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων για την κάλυψη των αναγκών
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 178.440,09 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ, για την κατάρτιση σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με προαίρεση
ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και ποσότητες.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24.06.2021 και ώρα 23:59 μμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 30.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και η επαναληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :

www.3ype.gr στην διαδρομή : Home►Προμήθειες - Συμβάσεις

►Προμήθειες 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας), στις 27.05.2021.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 132574
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου

4

του

άρθρου

2

του

Ν.

3861/2010,

αναρτήθηκε

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 13 από 82

21PROC008671959 2021-05-27

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
Στις εφημερίδες στις 27.05.2021


Μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Νομού Θεσσαλονίκης): ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ



Μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (Νομού Θεσσαλονίκης): ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΕΣ

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)

τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις

υποχρεώσεις

τους

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β)

δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:


Η περιληπτική διακήρυξη



Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]



Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά



Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 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:
η
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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 05.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (και προαιρετικά να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική).
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
1.

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
«Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι

η
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η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 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 που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του
Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης με ευθύνη και μέριμνα των προμηθευτών.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
οικονομικούς φορείς στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα
που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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2.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΤΜΕΔΕ 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 οικονομικό φορέα.

3.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον
κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 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, 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 ή
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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. Στο Παράρτημα V παρατίθενται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς.

4.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

6.

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
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αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των
αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή
τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. 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. Ωστόσο, σε
περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της
Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 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:
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2.2.2.1. 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.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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 εθνική νομοθεσία
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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.
β) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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
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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.

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση 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,
(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ)

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,

(ε) 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,
(στ) 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,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.2.4. 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.
2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
2.2.2.7. 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.

Κριτήρια επιλογής
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρέχουν τον γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα
τελευταία τρία έτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, ήτοι 2018, 2019 και 2020.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι προσφέρουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση για την εμπορία,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα οι προσφορές θα πρέπει –με
ποινή απόρριψης- να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
1)

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και
79Α παρ.3 του Ν.4412 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Σημειώνεται ότι, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ) διατίθεται με τη μορφή .xml και .pdf, ως
ανεξάρτητο παράρτημα, από το τεύχος διακήρυξης με την προϋπόθεση ότι μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας PromitheusESPDint, στη διαδικτυακή πύλη «http://www.promitheus.gov.gr» οι υποψήφιοι
συμμετέχοντες οφείλουν να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν.
Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο «PromitheusESPDint –
ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας διαδικτυακής πύλης.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να είναι έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
Ν. 4412/2016, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες, όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας 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 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.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος
ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας διακήρυξης οριοθετούνται τα υποχρεωτικά σημεία του ΤΕΥΔ που
απαιτείται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
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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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2, οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
(β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
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Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet.
(γ) για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του
Ν.4412/2016.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 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.
(δ) για την παράγραφο 2.2.2.4 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.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 28 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή στην παράγραφο
2.2.4. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του
ν.4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στην προαναφερόμενη παράγραφο.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η
πιστοποιούμενη

εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
η
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. 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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν
την παράγραφο 2.2.2.1 (παράγραφος 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016), την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.2.2 (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) και την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3 (περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που
αφορούν την παράγραφο 2.2.2.2 (παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) εφόσον είναι εν ισχύ
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κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την
παράγραφο 2.2.3 (παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016) και τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας των ζητούμενων ειδών.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www. promitheus. gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της
προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στις περιπτώσεις που με προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
2.4.2.2. 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 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Ειδικότερα οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
της προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
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χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης και β)
εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.1.5 της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε μορφή
αρχείου τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VIΙΙ).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
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τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και 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. Tα 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.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Όπου γίνεται μνεία συγκεκριμένου ονόματος στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνονται δεκτά και τα
ισοδύναμά του.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές (που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Τεύχος.
Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 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.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής,:
Α)
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Β)

Προσφερόμενο Είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης (Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές)” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών,
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει για κάθε προσφερόμενο είδος / υπηρεσία:
 Σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο με πλήρη τεχνική περιγραφή και κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό (όπως
βεβαιώσεις αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοποίησης, σημάνσεις CE, άδειες, διπλώματα,
καταστάσεις προσωπικού, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών) από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή της προσφοράς προς τις ζητούμενες
τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά απαιτούνται ανά τμήμα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης .
H τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την
προσφορά των προσφερόντων/υποψηφίων οικονομικών φορέων και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις
που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Γ)

Πίνακας συμμόρφωσης

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος
σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να
ακολουθήσει:
1.

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του είδους ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του
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υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της
ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.
4.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία
και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Δ)

Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών
Οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πίνακα τεχνικών στοιχείων
προσφερομένων ειδών (σε μορφή excel), ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί στην
προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των
προσφερθέντων

ειδών,

να

αναγράφονται

απαραίτητα

οι

κωδικοί

των

προϊόντων

του

κατασκευαστικού οίκου (ref).
Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
Δείγμα θα κατατεθεί εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά την
διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών
Ε)

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης της Προσφοράς με τους Όρους της Διακήρυξης

Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 σύμφωνα
με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VIΙ
Ζ)

Δείγματα.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην κατάθεση δειγμάτων, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα), των
προσφερομένων ειδών του διαγωνισμού στις εμπορικές συσκευασίες τους πλην των κατηγοριών των
εντύπων και των τυποποιημένων φακέλων. Τα δείγματα θα κατατεθούν συνοδευόμενα την προσφορά
κατά τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Από την κατάθεση των δειγμάτων
εξαιρούνται εκείνα που λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να
υποβληθούν εις διπλούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής.
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν στην προσφορά τους να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV της
παρούσας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε
χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών
με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ν. 3846/2010 την δημιουργίας βάσης δεδομένων
παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.
3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.
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Προσφορά, η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα εννέα (9) μηνών, προθεσμία που
αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης
διακήρυξης,
γ) 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
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δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016 και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
2.4.7 Εχεμύθεια
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός αν προβλέπεται άλλως στο
Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ.. 28/2015 (Α' 34) και στο άρθρο 24 του Ν.
2121/1993 (Α' 25), και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των
συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων,
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές
καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς
φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους
τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α'34).
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

η
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
η
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ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά μέσα, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.7.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.
Τα εν λόγω 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
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

η
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3
1.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 15%
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

2.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

3.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

4.

η

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
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την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α)παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 και
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
5.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

6.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106.

7.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της
ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας.

η
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8.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα
της σύμβασης. (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016).

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5
1.

Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
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2.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας
βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως
μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97
του Ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3.

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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 η παράλειψη.

4.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για
το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

5.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

3.6.

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής- Οψιγενείς μεταβολές

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Σελίδα 48 από 82

21PROC008671959 2021-05-27
κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου,
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα
λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
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4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. 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.
4.4.2. 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.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, 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. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
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.
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4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) 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
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτόν μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Το υπό προμήθεια είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά
ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ήτοι:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
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επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016.
5.2.2 Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντα είδους /
υπηρεσία, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν το είδος / η υπηρεσία που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη
χρησιμοποίηση του είδους / υπηρεσία που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση του είδους, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.2.
(Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) και 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
Αντικατάσταση) της παρούσας διακήρυξης, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
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οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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6.

6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της
παραγγελίας στους τόπους όπου υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VΙ – Σχέδιο Σύμβασης. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3

Διάρκεια σύμβασης

6.3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους κατά
προϋπολογισμό και ποσότητες (όπως εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι΄) με μονομερή απόφαση του
αρμόδιου για τη Διοίκηση Οργάνου.
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6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατανομή και Προϋπολογισμός ζητούμενων ειδών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς- Φύλλο Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Στοιχείων Προσφερομένων Ειδών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων Προσφερομένων Ειδών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ - Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης των Όρων της Διακήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ- ΤΕΥΔ

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΑ: Να είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που βρίσκονται αναρτημένα στον συστημικό διαγωνισμό
132574 στην Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3, υψηλής λευκότητας, 80gr, κατάλληλο για
copier, laser και inject, πακέτο 500 φύλλων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί σε ετήσια βάση κατ’ εκτίμηση
των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας,
εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της
σύμβασης.
CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

08100068

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΙΒΛΙΟ
ΒΙΒΛΙΑ ΜΗΤΡΩΑΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
08010028 ΠΡΩΤΟΚ-ΛΟΓΟΔ.
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 100
100Φ 30Χ40
ΦΥΛΛΩΝ (όπως το
υπόδειγμα)
ΒΙΒΛΙΟ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
08100059
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 200
200Φ. 30Χ40
ΦΥΛΛΩΝ (όπως το
υπόδειγμα)
ΒΙΒΛΙΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
08100057 ΑΣΘΕΝΩΝ 100
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 100
ΦΥΛΛΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ (όπως το
υπόδειγμα)
ΒΙΒΛΙΟ
ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΝΟΡΙΓΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
08100066
100Φ
ΜΟΝΟΡΙΓΟ 100Φ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ
30Χ40CM
ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ 100Φ (όπως
08100054
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ το υπόδειγμα)
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 100Φ
ΜΠΛΟΚ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΔΙΓΡΑΜΜΟ
(ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ) 50
08100053
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ
ΦΥΛΛΩΝ (όπως το
υπόδειγμα)
ΜΠΛΟΚ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ
08100018
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
(όπως το
υπόδειγμα)

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Διακήρυξη Ανοιχτού Κάτω Των Ορίων 6/2021

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΕΜ.

50

1,12 €

56,000 €

69,440 €

ΤΕΜ.

50

8,44 €

422,000 €

523,280 €

ΤΕΜ.

250

15,40 €

3.850,000 €

4.774,000 €

ΤΕΜ.

500

9,82 €

4.910,000 €

6.088,400 €

ΤΕΜ.

250

5,00 €

1.250,000 €

1.550,000 €

ΤΕΜ.

50

1,47 €

73,500 €

91,140 €

ΤΕΜ.

30

2,00 €

60,000 €

74,400 €

ΤΕΜ.

400

0,94 €

377,600 €

468,224 €
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CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

08100056

ΜΠΛΟΚ Α4 ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 50 Φ.
ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
08100045 ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

30199340-5

ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ(
08100014 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΛΟΚ
50Φ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010111 ΒΑΣΗ ΚΟΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010001

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μ/Μ

ΜΠΛΟΚ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ
ΤΕΜ.
(όπως το
υπόδειγμα)
ΜΠΛΟΚ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
Α5 50 ΦΥΛΛΩΝ
ΤΕΜ.
(όπως το
υπόδειγμα)

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
600

0,86 €

516,000 €

639,840 €

100

0,67 €

67,000 €

83,080 €

100

0,67 €

67,000 €

83,080 €

40

1,54 €

61,600 €

76,384 €

30

0,74 €

22,200 €

27,528 €

ΤΕΜ.

25

1,12 €

28,000 €

34,720 €

ΤΕΜ.

200

0,07 €

14,000 €

17,360 €

ΤΕΜ.

50

1,97 €

98,500 €

122,140 €

ΤΕΜ.

150

0,38 €

57,000 €

70,680 €

ΤΕΜ.

30

1,41 €

42,300 €

52,452 €

ΤΕΜ.

50000

0,01 €

530,000 €

657,200 €

ΤΕΜ.

1000

0,04 €

44,000 €

54,560 €

ΤΕΜ.

500

0,68 €

340,000 €

421,600 €

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010063 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜ.

1000

0,47 €

470,000 €

582,800 €

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010030

ΤΕΜ.

15

8,00 €

120,000 €

148,800 €

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΤΕΜ.

20

5,30 €

106,000 €

131,440 €

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΤΕΜ.

5

5,00 €

25,000 €

31,000 €

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΤΕΜ.

100

0,34 €

34,000 €

42,160 €

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΤΕΜ.

450

1,11 €

499,500 €

619,380 €

η

ΜΠΛΟΚ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ
50 ΦΥΛΛΩΝ (όπως ΤΕΜ.
το υπόδειγμα)

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 ΤΕΜ.
ΨΗΦΙΩΝ
ΨΗΦΙΩΝ
ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΜΕ
08010047 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΑ
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΤΕΜ.
ΣΤΟΜΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
08020008

ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΛΕΥΚΗ

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ
ΛΕΥΚΗ
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2
ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ
08010165
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 20
(ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ)
ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΟΔΗΓΟ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 12
ΘΕΜΑΤΩΝ
08010062
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ
ΑΡΙΘΜ.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ
08010091
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ
08010056
ΤΡΥΠΕΣ
ΤΡΥΠΕΣ Α4
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ
08010074 ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ
ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ Γ (Α4)
ΣΧΗΜΑ Γ (Α4)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΕ
08010022 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΣΕΤ
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
25Χ35 100 Φ.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 70Χ17 (
08010004
ΠΑΚΕΤΟ 100
ΦΥΛΛΩΝ)
ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
08010075
(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100)
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ
08020007
ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ

ΚΛΑΣΕΡ 4-32
08010166 (ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
25Χ35 100 Φ.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 70Χ17
(ΠΑΚΕΤΟ 100
ΦΥΛΛΩΝ)
ΚΑΡΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100)
ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΛΟΥ
ΚΛΑΣΕΡ Α4 4-32 ME
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΔΥΟ
ΚΡΙΚΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ)
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CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
25ΜΜ
ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
08010167
40ΜΜ
ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
08010168
50ΜΜ
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
08010003
STIC

ΚΛΑΣΕΡ Α4 8-32 ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΔΥΟ
ΚΡΙΚΟΥΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
(ΜΠΛΕ- ΚΟΚΚΙΝΟΑΣΠΡΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ)
ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
25ΜΜ
ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
40ΜΜ
ΚΛΙΠΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
50ΜΜ
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
STIC

08020009 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ

ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010089 ΚΛΑΣΣΕΡ 8/32

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010154

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010065

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ 12

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010067

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ 8

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020010

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ 5

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010169

ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ 3

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020003

ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

η

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΥΤΙ
ΑΡΧΕΙΟΥ_ΡΑΧΗ
12CM_ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΟΥΤΙ
ΑΡΧΕΙΟΥ_ΡΑΧΗ
8CM_ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΟΥΤΙ
ΑΡΧΕΙΟΥ_ΡΑΧΗ
5CM_ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΟΥΤΙ
ΑΡΧΕΙΟΥ_ΡΑΧΗ
3CM_ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΥΒΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΛΑΣΤΙΧΑ 500GR ΣΕ
ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ
115MMx3MM
ΛΑΣΤΙΧΑ 500GR ΣΕ
ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ
150MMx6MM
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΧΟΝΔΡΟΙ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ V
BALL ΤΥΠΟΥ PILOT
0,5 ΜΠΛΕ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ V
BALL ΤΥΠΟΥ PILOT
0,5 ΜΑΥΡΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΨΙΛΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΛΑΣΤΙΧΑ 500GR ΣΕ
08010046 ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ
115MMx3MM
ΛΑΣΤΙΧΑ 500GR ΣΕ
08010155 ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ
150MMx6MM
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
08010011 ΧΟΝΔΡΟΙ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ V BALL
08010086 ΤΥΠΟΥ PILOT 0,5
ΜΠΛΕ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ V BALL
08010087 ΤΥΠΟΥ PILOT 0,5
ΜΑΥΡΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
08010078 ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
08010021 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
08010081 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
08010070 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΨΙΛΗΣ
08010010
ΓΡΑΦΗΣ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
08010094
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ
FABER CASTELL S
(ΛΕΠΤΟΙ - ΚΟΚΚΙΝΟ)
(ΚΟΚΚΙΝΟ}
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Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΕΜ.

2000

1,11 €

2.220,000 €

2.752,800 €

ΤΕΜ.

200

0,07 €

14,000 €

17,360 €

ΤΕΜ.

100

0,15 €

15,000 €

18,600 €

ΤΕΜ.

100

0,19 €

19,000 €

23,560 €

ΤΕΜ.

200

0,24 €

48,000 €

59,520 €

ΤΕΜ.

100

0,18 €

18,000 €

22,320 €

ΤΕΜ.

400

1,49 €

596,000 €

739,040 €

ΤΕΜ.

250

1,37 €

342,500 €

424,700 €

ΤΕΜ.

100

1,37 €

137,000 €

169,880 €

ΤΕΜ.

100

1,37 €

137,000 €

169,880 €

ΤΕΜ.

100

0,54 €

54,000 €

66,960 €

ΤΕΜ.

60

0,46 €

27,600 €

34,224 €

ΤΕΜ.

100

0,46 €

46,000 €

57,040 €

ΤΕΜ.

300

0,19 €

57,000 €

70,680 €

ΤΕΜ.

200

0,22 €

44,000 €

54,560 €

ΤΕΜ.

150

0,22 €

33,000 €

40,920 €

ΤΕΜ.

20

0,19 €

3,800 €

4,712 €

ΤΕΜ.

500

0,17 €

85,000 €

105,400 €

ΤΕΜ.

300

0,19 €

57,000 €

70,680 €

ΤΕΜ.

300

0,19 €

57,000 €

70,680 €

ΤΕΜ.

150

0,19 €

28,500 €

35,340 €

ΤΕΜ.

50

0,19 €

9,500 €

11,780 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010095

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010096

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010099

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010098

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010172

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010082

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010101

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010009 ΜΟΛΥΒΙΑ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010144

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010026 ΣΕΛΟΤΕΙΠ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010103 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010050 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010049 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
FABER CASTELL S
(ΜΠΛΕ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
FABER CASTELL M
ΜΑΥΡΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
DRYWIPE ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
(ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
DRYWIPE ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
(ΜΑΥΡΟ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ F/C CD
INTERREG
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ
ΤΑΜΠΟΝ (ΜΑΥΡΟ)

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
FABER CASTELL S
(ΜΠΛΕ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΥΠΟΥ
FABER CASTELL M
ΜΑΥΡΟ
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
DRYWIPE ΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ
DRYWIPE ΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ (ΜΑΥΡΟ)
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ F/C
CD INTERREG
ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
(ΤΑΜΠΟΝ 30 ML)
ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
(ΤΑΜΠΟΝ 30 ML)
ΜΟΛΥΒΙΑ

ΜΠΛΟΚ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
(ΤΕΤΡΑΔΙΟ) ΣΠΙΡΑΛ
17Χ25

ΜΠΛΟΚ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
(ΤΕΤΡΑΔΙΟ) ΣΠΙΡΑΛ
17Χ25
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
/ ΧΑΡΤΟΝΙ
(ΔΙΑΦΟΡΑ
08010055 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
~34,4Χ25,7 cm
ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4
08010064
Α4
(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΞΥΣΤΡΕΣ
ΞΥΣΤΡΕΣ
08010013
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ
08020024
40*60
40*60
ΦΕΛΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΕΛΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
08020025
60Χ90
60Χ90
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
08020004 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4
ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
08010017 ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5 ΕΚΑΤ.
(50 ΤΕΜ)
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
08010018 ΕΓΓΡΑΦΩΝ 7 ΕΚΑΤ.
(50ΤΕΜ)
08010173

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ
(100 ΤΕΜ)

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΕΜ.

50

0,19 €

9,500 €

11,780 €

ΤΕΜ.

50

0,19 €

9,500 €

11,780 €

ΤΕΜ.

30

0,25 €

7,500 €

9,300 €

ΤΕΜ.

50

0,25 €

12,500 €

15,500 €

ΤΕΜ.

50

0,19 €

9,500 €

11,780 €

ΤΕΜ.

150

0,15 €

23,100 €

28,644 €

ΤΕΜ.

100

0,15 €

15,400 €

19,096 €

ΤΕΜ.

1000

0,04 €

40,000 €

49,600 €

ΤΕΜ.

200

0,58 €

116,000 €

143,840 €

ΤΕΜ.

2000

0,34 €

680,000 €

843,200 €

ΤΕΜ.

2000

0,09 €

180,000 €

223,200 €

ΤΕΜ.

200

0,14 €

28,000 €

34,720 €

ΤΕΜ.

5

5,00 €

25,000 €

31,000 €

ΤΕΜ.

10

7,00 €

70,000 €

86,800 €

ΤΕΜ.

80

1,50 €

120,000 €

148,800 €

ΤΕΜ.

800

0,09 €

72,000 €

89,280 €

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟ(ΜΕ
ΤΕΜ.
ΧΟΝΔΡΗ ΓΡΑΦΗ)
ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΜΠΛΕ (ΜΕ ΧΟΝΔΡΗ ΤΕΜ.
ΓΡΑΦΗ)
ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟ (ΜΕ
ΤΕΜ.
ΧΟΝΔΡΗ ΓΡΑΦΗ)

150

0,04 €

6,600 €

8,184 €

3000

0,05 €

150,000 €

186,000 €

1000

0,04 €

44,000 €

54,560 €

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΠΑΚ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 50 mm

1000

0,27 €

265,000 €

328,600 €

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΠΑΚ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 70 mm

100

0,62 €

62,000 €

76,880 €

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ
ΠΑΚ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 32 mm

2000

0,15 €

308,000 €

381,920 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΡΑΠΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ Νο 24/6

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020026

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΥΡΜΑΤΑ
08010014 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Ν 64
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 2.000)

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020001

ΣΥΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΓΙΓΑΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020027

ΣΥΡΑΠΤΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ Νο 64

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΥΡΜΑΤΑ
08010015 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Ν24/6
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 1.000)

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΥΡΜΑΤΑ
08020028 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ Ν23/10
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 1.000)
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ
08020029
Ν23/20(ΠΑΚ.ΤΩΝ
1.000)
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
08010058
ΚΑΦΕ 50mm

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020030

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 50mm

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010174

ΤΑΜΠΟΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ No 2

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010141

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
50Φ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08010051

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΧΑΡΤΑΚΙΑ
08010060 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΧΑΡΤΑΚΙΑ
08010084 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΧΑΡΤΑΚΙΑ
08010145 ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 50Χ40
ΚΙΤΡΙΝΑ

η

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ
Α4/ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ
08010175
ΚΟΡΔΟΝΙΑ
(25x35x8cm)
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
08050012 ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ
ΓΙΑ ΚΥΒΟ

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μ/Μ

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΡΑΦΗΣ 2-12 ΦΥΛΛΑ
ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ
Νο 24/6)

ΤΕΜ.

100

2,44 €

244,000 €

302,560 €

ΠΑΚ.

1000

0,13 €

130,000 €

161,200 €

ΤΕΜ.

10

12,40 €

124,000 €

153,760 €

ΤΕΜ.

100

2,14 €

214,000 €

265,360 €

ΠΑΚ.

200

0,14 €

28,000 €

34,720 €

ΠΑΚ.

40

0,90 €

36,000 €

44,640 €

ΠΑΚ.

20

1,22 €

24,400 €

30,256 €

ΤΕΜ.

500

0,44 €

220,000 €

272,800 €

ΤΕΜ.

400

0,50 €

200,000 €

248,000 €

ΤΕΜ.

50

0,80 €

40,000 €

49,600 €

ΤΕΜ.

150

0,32 €

48,000 €

59,520 €

ΤΕΜ.

50

2,02 €

100,850 €

125,054 €

ΤΕΜ.

200

2,42 €

484,000 €

600,160 €

ΤΕΜ.

500

0,36 €

180,000 €

223,200 €

ΤΕΜ.

1000

0,16 €

160,000 €

198,400 €

ΤΕΜ.

300

0,38 €

114,000 €

141,360 €

ΤΕΜ.

500

0,11 €

55,000 €

68,200 €

ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΑ
64 (ΠΛΑΤΟΣ 7mm
ΥΨΟΣ 4 mm)
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΡΑΦΗΣ 150
ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ
Νο 23/17
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
(ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΡΑΦΗΣ 2-12
ΦΥΛΛΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ
ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 64)
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6
(ΠΛΑΤΟΣ 12 mm
ΥΨΟΣ 6mm)
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/10
(ΠΛΑΤΟΣ 12 mm
ΥΨΟΣ 10mm)
ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/20
(ΠΛΑΤΟΣ 12 mm
ΥΨΟΣ 20mm)
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΦΕ 50mmΧ 66m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ 50mmΧ
66m
ΤΑΜΠΟΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ No 2
ΤΕΤΡΑΔΙΟ 50ΦΥΛΛΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ
Α4/ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΡΔΟΝΙΑ
(25x35x8cm)
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑ
ΓΙΑ ΚΥΒΟ
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
75Χ75mm (ΚΙΤΡΙΝΟ
ΧΡΩΜΑ)
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΣΤ
ΙΤ ΔΑΚΤΥΛΑΚΙΑ
(ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΧΑΡΤΑΚΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
50Χ40mm (ΚΙΤΡΙΝΟ
ΧΡΩΜΑ)
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CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020006

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020015 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ

ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ

30192700-8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

08020012 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΤΕΜ.
30 CM
30 CM

Φωτοαντιγραφικό
χαρτί Α4, υψηλής
λευκότητας, 80gr,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
30197643-5
08120003
κατάλληλο για
ΧΑΡΤΙ
Α4 ΠΑΚ 500Φ
copier, laser και
inject, πακέτο 500
φύλλων
Φωτοαντιγραφικό
χαρτί Α3, υψηλής
λευκότητας, 80gr,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
30197643-5
08120005
κατάλληλο για
ΧΑΡΤΙ
Α3 ΠΑΚ 500Φ
copier, laser και
inject, πακέτο 500
φύλλων
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
30199710-0
08010037 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΛΕΥΚΟΙ Ή ΜΠΕΖ
17Χ23
17Χ23
ΦΑΚΕΛΟΙ Α4
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
30199710-0
08010163 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΑΚΕΛΟΙ
(23x33)
ΜΠΕΖ 23Χ33
ΦΑΚΕΛΟΙ Α3
ΦΑΚΕΛΟΙ Α3
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
30199710-0
08010164 ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΠΕΖ
ΦΑΚΕΛΟΙ
(32x42 ΠΕΡΙΠΟΥ) (32x42 ΠΕΡΙΠΟΥ)
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΦΑΚΕΛΟΙ
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
30199710-0
08010042
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΙ
25Χ35
ΠΕΡΙΠΟΥ 25x35
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ
30199710-0
08010122
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΙ
37Χ45
ΠΕΡΙΠΟΥ 37x45

η

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
100

0,25 €

25,000 €

31,000 €

ΤΕΜ.

30

0,99 €

29,700 €

36,828 €

ΤΕΜ.

50

0,48 €

24,000 €

29,760 €

ΠΑΚ.

20000

2,12 €

42.400,000
€

52.576,000 €

ΠΑΚ.

300

4,89 €

1.467,000 €

1.819,080 €

ΤΕΜ.

15000

0,02 €

300,000 €

372,000 €

ΤΕΜ.

10000

0,03 €

300,000 €

372,000 €

ΤΕΜ.

2000

0,08 €

160,000 €

198,400 €

ΤΕΜ.

30000

0,04 €

1.200,000 €

1.488,000 €

ΤΕΜ.

40000

0,08 €

3.200,000 €

3.968,000 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

1
2
…

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών

Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών όπου δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία επί των
προσφερομένων ειδών.
Στήλη 1

Στήλη 2

Κωδικός Είδους

Περιγραφή Είδους

Διακήρυξης

Διακήρυξης

Στήλη 3
Οικονομικός Φορέας

Στήλη 4

Στήλη 5

Στήλη 6

Στήλη 7

Τεχνικά Στοιχεία

Εμπορικός

Οίκος Κατασκευής –

Προσφερόμενου Είδους

Κωδικός

Χώρα Προέλευσης

Χώρα Προέλευσης

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α.

στη στήλη «1» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός είδους της διακήρυξης.

β.

στη στήλη «2» θα πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή του είδους της διακήρυξης.

γ.

στη στήλη «3» θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα

δ.

στη στήλη «4» θα πρέπει να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

ε.

στη στήλη «5» θα πρέπει να αναφέρεται ο εμπορικός κωδικός του προσφερόμενου είδους.

στ. Στη στήλη «6» θα πρέπει να αναφέρεται ο οίκος κατασκευής του προσφερόμενου είδους.
ζ.

Στη στήλη «7» θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του προσφερόμενου είδους.

η.

Επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων

Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών όπου δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία επί των
προσφερομένων ειδών.
Στήλη 1

Στήλη 2

Κωδικός

Περιγραφή

Είδους

Είδους

Διακήρυξης

Διακήρυξης

Στήλη 3

Στήλη 4

Στήλη 5

Οικονομικός

Εμπορικός

Κωδικός

Φορέας

Κωδικός

REF

Στήλη 6

Στήλη 7

Στήλη 8

Κωδικός

Τιμή

Τιμή

Παρατηρητηρίου

Παρατηρητηρίου

Προσφερόμενου

Τιμών

Τιμών

Είδους

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]
(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α.

στη στήλη «1» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός είδους της διακήρυξης.

β.

στη στήλη «2» θα πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή του είδους της διακήρυξης.

γ.

στη στήλη «3» θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα

δ.

στη στήλη «4» θα πρέπει να αναφέρεται ο εμπορικός κωδικός του προσφερόμενου είδους.

ε.

στη στήλη «5» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός REF του προσφερόμενου είδους.

στ. Στη στήλη «6» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ο κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών όπου
εντάσσεται το προσφερόμενο είδος.
ζ.

Στη στήλη «7» θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή του κωδικού Παρατηρητηρίου Τιμών όπου εντάσσεται
το προσφερόμενο είδος.

η.

Στη στήλη «8». θα πρέπει να αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης της
διακήρυξης

θ.

η

Επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας……………………..
Κατάστημα

…………………….

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ
της εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………
Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με
αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……………………………… (αρ.
διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

η
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..
Κατάστημα

………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) ………… Ημερομηνία έκδοσης…………………..
ΕΥΡΩ ………………………………….

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..
ΕΥΡΩ ……………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και
Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της
………………………………………

για την προμήθεια ………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …………..
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός
H 3η Δ.Υ.Πε Μακεδονίας που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα για
την υπογραφή της παρούσας από τον Δρ. Μπογιατζίδη Παναγιώτη, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. , έχει αριθμό φορολογικού
μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ……………………..,
…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «Προμηθευτής»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την ……… διενεργήθηκε ανοικτός κάτω των διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης – εντύπων –
φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Φορέων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2021 διακήρυξη αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. …………. απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, με
την οποία το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή.
3. Την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με την οποία
εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση πίστωσης ……………………………………………………….
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η 3η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω
προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ……………………………………………………
1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του
Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση οργάνου, να ασκήσει το δικαίωμα της προαίρεσης
και να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης μέχρι ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και
ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων υποχρεούται να μεριμνήσει για την παράταση,
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε ………….. ημέρες από την διαβίβαση της
αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα
γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα πρέπει να είναι
απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή
στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του
Προμηθευτή.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών
μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206
του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας
Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της
δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του
Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
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Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς
τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο
έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα
άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού, την προσφορά του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της
σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΚΑΠΥ.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
4.1.

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που
του δόθηκε μετά από αίτησή του.

4.2.

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση,
εφόσον: α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας
Αρχής, β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.3.

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.

4.4.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

4.5.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη
του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή,
τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

4.6.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε
ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή
εκτέλεση της σύμβασης.
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4.7.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη
αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα μέχρι τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ…
……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της
διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των
ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά υπό τον
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
6.2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενο έλεγχο των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής.
6.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
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6.4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
6.5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.
6.6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα
Αρχή καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
6.7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:


ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού
παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Α. σε
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.



ποσοστό 0,07%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61
και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
επ’ αυτού.



ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της παρ. 3 του άρθρου
350 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄969). Η εν λόγω κράτηση
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.



ποσοστό 0,02%, υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών (παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016).



Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
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Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις,
ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού:
α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού.
β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα
υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη,
υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
8.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση του
υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε
γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη
λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον
Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
8.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα
είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχήτα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
8.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του
Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως,
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη
του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής,
προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει
οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο. Εάν το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση
επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί
την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν
θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …………. διακήρυξης
του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν
κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της
Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και
της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2)
αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως αυτές φαίνονται στην
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

η

Για η Αναθέτουσα Αρχή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης της Προσφοράς με τους όρους της Διακήρυξης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον Ανοιχτό Κάτω των Ορίων διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 6/2021 και αντικείμενο την προμήθεια
γραφικής ύλης CPV 30192700-8
0,

– εντύπων CPV 30199340-5 – φωτοαντιγραφικού χαρτιού CPV 30197643-5 – τυπωμένων φακέλων CPV 30199710-

για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που

προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:


έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.



Τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης.



όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών είναι καινούργια και αμεταχείριστα.



oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως
αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

1. Τι είναι το ΤΕΥΔ και το ηλεκτρονικό ΤΕΥΔ (e- ΤΕΥΔ)
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου
79του ν. 4412/2016 (βλέπε ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), κατ' αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 79, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.
Το ΤΕΥΔ αποτελεί πρότυπο έγγραφο σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από
τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016, των
οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και ανώτερη των 20.000€, μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Τo ΤΕΥΔ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης,
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Κατά συνέπεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται
από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να
ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος
παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του
ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία όταν 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.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο
«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής»

-πέραν

του

ΤΕΥΔ-

ένα

ή

περισσότερα

από

τα

σχετικά

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και
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αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγxει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην
παρούσα φάση.
Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή)
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το e ΤΕΥΔ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από
το

Εθνικό

Σύστημα

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

στο

URL:

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint.

2. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ;
Από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Η υπηρεσία Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ επιτρέπει:
 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΤΕΥΔ καθορίζοντας
τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
εκτυπώνει το ΤΕΥΔ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

3. Πως υποβάλλεται το ΤΕΥΔ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο
κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ.
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του ν.4412/16 και την
διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e ΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε
μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σημειώνεται το εξής:
η
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Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία e ΤΕΥΔ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. Cute PDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού,
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
https://espdint.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και να δημιουργούν το ΤΕΥΔ, συμπληρώνοντας με
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα και τις σχετικές απαντήσεις που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

4. Μέρη και ενότητες του ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:


Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα. Έχουν συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.



Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από
τον Οικονομικό Φορέα.



Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού.

-Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου
57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα
εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού). Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.
- Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους
είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση
τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης
υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της
οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να
αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία
ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση
δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική. Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.
η
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-Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να
αποκλείονται οικονομικοί φορείς τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις
αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος
1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να
αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να ζητηθεί από το οικείο κράτος
μέλος να το πράξουν). Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.
-Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον
Οικονομικό Φορέα.


Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.

-Α: Καταλληλότητα. Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων ως προς το επαγγελματικό και εμπορικό
μητρώο.
-Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως προς τους κύκλους
εργασιών θα δηλωθούν για τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη, ήτοι μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέα είναι νεοσύστατος οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο Σύσταση
Οικονομικού Φορέα.
-Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων:
o

Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου

o

Ποσοστό υπεργολαβίας

o

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση
γνησιότητας

o

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση
γνησιότητας

o

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες
ελέγχου της ποιότητας

-Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απαιτείται η
συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.


Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Δεν
απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.



η

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα.
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