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ΠΡΟΣ: 105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.: 2552076085

ΚΟΙΝ.: Φ.460/1/6992
Σ.372
Καβύλη, 17 Μαϊ 19

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤ. : α.  Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα»

β.  Υ.Α. αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) Υπουργού Εσωτερικών
γ.  Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

και άλλες διατάξεις»
δ. Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας»
ε.   Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
στ. Π.Δ. 118/07
ζ. Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-

τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις»

η.  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…»

θ. Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

ι.   Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»

ια. Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013»

ιβ. Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»

ιγ. Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις»

ιδ. Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

ιε. N.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»

ιστ.Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»

ιη. Υ.Α. αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Υπουργού Οικονομίας και
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Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχεί-
ρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

ιθ. Υ.Α. αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

κ. ΤΕ 61-4/2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ
κα.  Φ.900/342/272270/Σ.3445/06 Δεκ 18/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ/ΤΜ.ΥΠΟ
κβ. Φ.814/367/730252/Σ.536/06 Φεβ 19/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39715240-1
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ GR111-006 ORESTIADA
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ GR111-006 ORESTIADA / 68200
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ:

Π/Υ ΓΕΣ 2019
ΑΛΕ:31-2.01-02.001

ΔΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Φ.814/367/730252/Σ.536/06 Φεβ 19/ΓΕΣ/Γ3/4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 105 Α/Κ ΜΜΠ (Μη Κεντρική Κυβερνητική
Αρχή)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

105 Α/Κ ΜΜΠ/4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Καβύλη Ορεστιάδας,
ΤΚ:68200, ΣΤΓ 1025
Τηλ: 2552076085, 2552076081
fax:-
e-mail: 105akmmp@army.gr,
g.k.tzitziridis@army.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη
χαμηλότερη τιµή.

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
42.780,00€, συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπομένων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %

α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού : 4%
β. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων: 0,07%
γ. Υπέρ Αρχής Ελέγχου Προδικαστικών
Προσφυγών 0,06%
δ. Υπέρ Χαρτοσήμου: 0,0839%
ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,01678%
στ. Σύνολο Κρατήσεων 4,23068%
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Συ
νοπτικός Διαγωνισμός

για την
«Αγορά Συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, (προμήθεια 250 ηλεκτρικών

σωμάτων) για κάλυψη δαπανών Προσφυγικών - Μεταναστευτικών Ροών
στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η 105 Α/Κ ΜΜΠ ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα
(α) έως και (κα) σχετικά και σε εκτέλεση του (κβ) ομοίου, για την ανάδειξη μειοδότη
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την «Αγορά Συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού,
(προμήθεια 250 ηλεκτρικών σωμάτων) για κάλυψη δαπανών Προσφυγικών-
Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου», για τις ανάγκες του ΚΥΤ
Φυλακίου (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Διαγωνισμού),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού
42.780,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

2. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση της
προμήθειας με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Ιουν 19, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 π.μ. στο Στρδο «ΑΒΡΑΜΙΔΗ», ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό
αυτό επιτροπής.

4. Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του
διαγωνισμού κατόπιν ανάρτησης στις ιστοσελίδες www.diavgeia.gov.gr,
www.promitheus.gov.gr, και www.army.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων όπως ενημερώνονται μέσω αυτής για
τυχόν τροποποιήσεις.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % 24,00%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ % 4,00% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 90 Εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός): 120 Εργάσιμες Ημέρες
ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 Ιουν 19, ηµέρα Τετάρτη ώρα 10:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 Ιουν 19, ηµέρα Τετάρτη ώρα 11:00.
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5. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 12 Ιουν 19, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά
την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα
επιστρέφονται στους δικαιούχους.

6. Τόπος  υποβολής προσφορών: 105 Α/Κ ΜΜΠ/4ο Γρ., Στρδο
«ΑΒΡΑΜΙΔΗ», οδός-χωριό: Καβύλη, αριθμός: -, ΤΚ 68200 - ΣΤΓ 1025,
Ορεστιάδα, τηλ:2552076085 - 2552076081.

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα
«Α», «Β» και «Γ» της παρούσας διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή του
Παραρτήματος «Δ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

8. Το ΓΕΣ/Δ3, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για
την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr.

9. Χειριστής: Ανθστής (ΠΒ) Πρόδρομος Τσαλικίδης, Αξκός 4ου Γρ., τηλ.:
2552076085.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού
«Β» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
«Δ» Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Προδιαγραφή
«Ε» Σχέδιο Σύμβασης
«ΣΤ» Πίνακας Δικαιολογητικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣ/Γ3 – Δ3 – ΔΟΙ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΥΔΜ
Δ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ - ΔΟΙ
ΧVI M/K MΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ
3 Μ/Κ ΤΑΞΠΖ/4Ο ΕΓ
Δ’ ΕΛΔΑΠ
105 Α/Κ ΜΜΠ/4Ο Γρ
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12 ΚΤΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, 10671, Αθήνα»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100,
Αλεξ/πολη»
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 17 Μαϊ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία 105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση Καβύλη, Στρδο «ΑΒΡΑΜΙΔΗ»
Πόλη Ορεστιάδα
Ταχυδρομικός Κωδικός 68200
Τηλέφωνο 2552076085 - 2552076081
Φαξ -
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 105akmmp@army.gr,

g.k.tzitziridis@army.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ανθστής (ΠΒ) Πρόδρομος Τσαλικίδης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) -

1. Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η 105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ και
υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).

2. Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΣΤΡΔΟ «ΑΒΡΑΜΙΔΗ»
Τ.Κ. 68200 – ΣΤΓ 1025
ΚΑΒΥΛΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
2552076085 - 2552076081
105akmmp@army.gr
g.k.tzitziridis@army.gr



ΑΔΑ «ΚΗΜΔΗΣ» : 19PROC004966680
ΑΔΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : 6ΛΚΤ6-86Φ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων της ΕΕ

HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0069

ΑΡΘΡΟ 2
Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

1. Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του
Ν.4412/16.

2. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ), ΑΛΕ:31-2.01-02.001. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει
τον Π/Υ ΓΕΣ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019
δυνάμει της Φ.814/367/730252/Σ.536/06 Φεβ 19/ΓΕΣ/Γ3/4.

ΑΡΘΡΟ 3
Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Αγορά Συσκευών θέρμανσης και
κλιματισμού, (προμήθεια 250 ηλεκτρικών σωμάτων) για κάλυψη δαπανών
Προσφυγικών-Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου».

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39715240-1.

3. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των διακοσίων πενήντα
(250) τεμαχίων συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (ηλεκτρικά θερμαντικά
σώματα). Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των 250
θερμαντικών σωμάτων και θα συμπεριλαμβάνει το κόστος του συνόλου των
λοιπών υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το περιεχόμενο του
Παραρτήματος «Δ» της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.780€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της και μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των
αντισυμβαλλόμενων, εντός του χρονικού διαστήματος των ενενήντα (90)
εργάσιμων ημερών.

6. Το προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές
Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας.
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7. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με βάση τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 4
Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη
νομοθεσία (Ελληνικό Δίκαιο) και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

α. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».

β. Του ν. 4314/2014 (Α' 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

γ. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».

δ. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις -
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

ε. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

στ. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».

ζ. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…».

η. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”.

θ. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150).

ι. Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185)
του Υπουργού Εσωτερικών.

ια. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

ιβ. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».

ιγ. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

ιδ. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».

ιε. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

ιστ. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».

ιζ. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

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

ιθ. 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.

ΑΡΘΡΟ 5
Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού

1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12
Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
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2. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 12 Ιουνίου 2019
και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 6
Δημοσιότητα

1. Η Διακήρυξη (αναλυτικό τεύχος και Παραρτήματα), καταχωρήθηκαν
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

2. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr στη διαδρομή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και στη διεύθυνση (URL):
www.diavgeia.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 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.

ΑΡΘΡΟ 8
Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

β. Τεχνική Προσφορά.

γ. Οικονομική Προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9
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Επικοινωνία - Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης

1. Διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εναλλακτικά είναι
δυνατή και η αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον προηγηθεί
τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή της αναθέτουσας αρχής.

2. Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις, με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των
ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή
πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 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. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της
σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει
τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 10
Παροχή Διευκρινίσεων

1. 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:

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.

2. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

3. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.
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ΑΡΘΡΟ 11
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.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 12
Γλώσσα

1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

2. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
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 5ης.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.

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
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αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, 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.

5. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη -
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, με
μετάφραση στην ελληνική.

6. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 13
Λόγοι αποκλεισμού

1. 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:

α. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(1) 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).

(2) 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,

(3) 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),

(4) 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
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αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,

(5) 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),

(6) 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).

2. 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.

3. 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  στους διαχειριστές.

4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
τους.

7. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) η περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται
σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

8. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
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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

β. 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.

γ. 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.

9. 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.

ή/και

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:

α. 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

β. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α. και β. κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

10. Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω
παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου
συμφέροντος.

11. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
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παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

12. 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 ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,

γ. 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.

η. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
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πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή
που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

ι. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις α. έως θ. η περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται
σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

13. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα,
ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
β. της παρ. 12, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

14. 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.

15. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 9 και 12 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.

16. Η απόφαση για τη 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.

17. 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.

ΑΡΘΡΟ 14
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Κριτήρια Επιλογής

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

α. 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.

β. 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 εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

γ. 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.

δ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή
στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι
σε θέση να προσκομίσουν αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης των
κατασκευαστών των παραδοτέων υλικών, όπως αυτά καθορίζονται στο
Παράρτημα «Δ» της παρούσας.

3 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

α. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, 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, τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.

β. 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.
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γ. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων
φορέων.

δ. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις
πληροφορίες που απαιτούνται, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις
ικανότητες των οποίων στηρίζεται.

ε. Επισημαίνεται τέλος, ότι οι κατασκευαστές/παραγωγοί και οι
κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/υλικών/προϊόντων των οικονομικών
φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους φορείς, υπό
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016, στις ικανότητες των
οποίων αυτοί στηρίζονται και, συνεπώς. δεν απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ εκ
μέρους τους.

ΑΡΘΡΟ 15
Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής

1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς:

(1) Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 13
ανωτέρω.

(2) Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του Άρθρου 14, της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-
2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα «Γ», το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

β. 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.Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). Το υπόψη έγγραφο θα πρέπει να είναι
υπογεγραμμένο έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

γ. 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 αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
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υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 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.

δ. 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.

ε. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ),
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2. Αποδεικτικά μέσα

α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι
και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα Άρθρα 11, 13 και 14,
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 παρ. γ του ν. 4412/2016.

β. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση
αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του Άρθρου 13 της παρούσας.

γ. 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 1, 8 και 12β του Άρθρου 13.

δ. 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.

ε. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
του Άρθρου 13, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Για την παράγραφο 1 του Άρθρου 13 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
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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
παραγράφου.

(2) Για την παράγραφο 2 του Άρθρου 13, θεωρημένα
αντίγραφα των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και προτύπων
περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναγράφονται στο Παράρτημα «Δ» της
παρούσας.

(3) Για τις παραγράφους 8 και 12β του Άρθρου 13
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας ή/και 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 οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

στ. 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.

ζ. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.

η. 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 1, 8 και 12β
του Άρθρου 13, 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.

θ. 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
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όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 8 και 12β του
Άρθρου 13.

ι. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 12 του Άρθρου 13
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ια. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 12γ του Άρθρου 13 της
παρούσας, 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.

ιβ. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ.1 του Άρθρου 14
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

ιγ. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 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.

ιδ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

ιε. 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 ΦΕΚ,
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.
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ιστ. 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.

ιζ. 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.

ιη. 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.

κδ. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

κε. 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.

ΑΡΘΡΟ 16
Κριτήρια Ανάθεσης

1. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, για την
υλοποίηση της προμήθειας με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο Παράρτημα «Δ» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 17
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που
ορίζονται στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές της Διακήρυξης, για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας υλικών – εργασιών της προμήθειας, όπως αυτές
ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος
«Δ» της παρούσας.

β. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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γ. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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.

2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση
συμμετοχής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

β. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς:

(1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

(2) Η πλήρης ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής (105 Α/Κ
ΜΜΠ).

(3) Ο αριθμός της διακήρυξης.

(4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

(5) Τα στοιχεία του αποστολέα.

γ. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσμίας.

δ. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.

ε. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από
προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγισθεί.
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στ. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

ζ. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:

(1) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.

(2) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά.

(3) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

η. Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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.

θ. 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.

ι. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε οπτικό δίσκο (CD). Επιπλέον
απαιτείται να προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο και σε έντυπη και
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά 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.

ια. 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 σε οπτικό δίσκο
(CD),  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

α. Το στοιχείο και δικαιολογητικό για την συμμετοχή των
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία είναι το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 1. του Άρθρου 17 της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το
οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης ως Παράρτημα «Γ».

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.

4. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο
«Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές
των συσκευών.

5. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

α. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμής, όπως ορίζεται απο την
Α.Α στο Παράρτημα «ΣΤ» της διακήρυξης.

β. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

γ. Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» την οικονομική προσφορά του υπογεγραμμένη και
τα σχετικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα «ΣΤ»
της παρούσας διακήρυξης.

δ. Στην τιμή περιλαμβάνονται 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.

ε. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
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στ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

(1) Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα.

(2) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.

(3) Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

6. Χρόνος ισχύος των προσφορών

α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι ημερολογιακών ημερών (120) από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

β. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

γ. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.

δ. 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.

7. 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 1
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 3 (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 4
(Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 5 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
προσφοράς/ τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 6
(Χρόνος ισχύος προσφορών) του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 1
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Άρθρου 18 της παρούσας.
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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 1α του Άρθρου 18 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 1α του Άρθρου
15 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

δ. Η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται
στην διακήρυξη.

ε. 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 άρθρου 73 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.

στ. Η οποία είναι υπό αίρεση.

ζ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

η. 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.

ΑΡΘΡΟ 18
Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών

1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

α. Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δημόσια
συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

(1) Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» την 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

(1) Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
την 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.
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(2) Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

β. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των
συμμετεχόντων στο διαγωνισµό.

γ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
διαδικασίας την ίδια ημέρα για λόγους ανωτέρας βίας (ή λόγω ανάγκης
συμπλήρωσης – αποσαφήνισης πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 102
του Ν.4412/2016) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής,
ορίζεται νέα ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στο εν
λόγω χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση υποβολής
ενστάσεων.

δ. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της παρούσας, κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς,
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

ε. 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.

2. Αξιολόγηση προσφορών

α. Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της αρμόδιας
Επιτροπής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

β. Ειδικότερα :

(1) 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.

(2) 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.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο
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κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των
οικονομικών προσφορών.

(3) 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.

(4) 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 στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

γ. 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.

δ. 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.

ε. 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.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/16.

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

α. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, ενημερώνεται ο οικονομικός
φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

β. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Η
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αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

γ. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

δ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και τεχνικών προδιαγραφών,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

(1) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή

(2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

(3) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 13 (λόγοι αποκλεισμού) και 14 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας.

ε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή
ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού 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 έως 30% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας και ποσοστό έως 50% συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από
τον προσωρινό ανάδοχο.

ζ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 19
Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
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προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει και την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης
της σύμβασης.

2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των
προβλεπόμενων ενστάσεων.

β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του Άρθρου 15 ή της άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και
η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 20
Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.

ΑΡΘΡΟ 21
Εγγυήσεις

1. Οι εγγυητικές επιστολές του Άρθρου 22 εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
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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.

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης).

ζ. Τους όρους ότι:

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

(2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

θ. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται, ως το
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση
του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η ολοκλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου πιστοποιείται εγγράφως αποκλειστικά
από την Υπηρεσία προς το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να είναι
εφικτή η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο. και πιστοποιείται από
την έγγραφή ενημέρωση του πιστωτικού ιδρύματος από την Υπηρεσία.

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.

ια. Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωση της εγγυητικής
επιστολής δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή του χρόνου ισχύος αυτής.
Σε περίπτωση που δεν προβεί στην ανωτέρω ανανέωση, λαμβάνει χώρα η ολική
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 22
Εγγυήσεις  (Καλής Εκτέλεσης, Καλής Λειτουργίας)

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α. 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, όπως το Παράρτημα «ΣΤ».
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα «ΣΤ» της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.

β. 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.

γ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το Άρθρο 26,
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.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, κατά
το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που
παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

2. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
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α. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής λειτουργίας των παραδοτέων συμβατικών αντικειμένων, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 2 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, όπως το Παράρτημα «ΣΤ». Η εγγύηση καλής
λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «ΣΤ» της παρούσας
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

β. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας (5 έτη).

γ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

δ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των ελαττωματικών υλικών ή των ζημιών
που προκλήθηκαν από δυσλειτουργία αυτών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας, όπως αυτή καθορίστηκε από τη σύμβαση [πέντε (5) έτη].

ΑΡΘΡΟ 23
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

ΑΡΘΡΟ 24
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου.

2. 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.

ΑΡΘΡΟ 25
Υπεργολαβία
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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.

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.

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 13
και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2 του Άρθρου 15 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.

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 26
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
της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 27
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
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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 στο Άρθρο 13 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.

ΑΡΘΡΟ 28
Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί επί πιστώση.

2. Τον 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  κρατήσεις
4,22032%, όπως αναλύονται παρακάτω:

α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού : 4%.

β. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:
0,07%.

γ. Υπέρ Αρχής Ελέγχου Προδικαστικών Προσφυγών 0,06%

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου: 0,0839%.

ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,01678%.

3. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού
μείον των ανωτέρω κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 29
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

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 προβεί στην
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016.
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2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν:

α. Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Ως λόγοι ανωτέρας βίας, θεωρούνται ο πόλεμος, οι φυσικές
καταστροφές κ.α. και αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο κρίσης της Υπηρεσίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, με κύρωση ολικής κατάπτωσης της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Αν το υλικό 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.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

6. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

7. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης
για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, 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.

ΑΡΘΡΟ 30
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

1. Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 29 (Κήρυξη
οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 31 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 33
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της παρούσας, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

2. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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ΑΡΘΡΟ 31
Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά – υπηρεσίες (όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα «Δ» της παρούσας) εντός ενενήντα (90)
εργασίμων ημερών απο την υπογραφή της σύμβασης.

2. 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.

3. 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.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την
προμήθεια των υλικών, στο ΚΥΤ Φυλακίου και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στο ΚΥΤ Φυλακίου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον
υπεύθυνο του ΚΥΤ Φυλακίου, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης,
το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 32
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

2. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους
συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με
παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.

3. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές
(πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
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4. 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.

5. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τις αποφάσεις της αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής (παραλαβή με έκπτωση τιμής, απόρριψη) 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.

6. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

7. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

8. Αν η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου (παραλαβής, απόρριψης ή
παραλαβής με έκπτωση τιμής) δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών, 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 το ΚΥΤ Φυλακίου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.

9. 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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 33
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
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αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 34
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

1. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας [πέντε (5) έτη], ο
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.
Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη
της σύμβασης.

2. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου θα συσταθεί με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής
ειδική επιτροπή για την παρακολούθηση της εγγυημένης λειτουργίας των
παραδοτέων υλικών και θα προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Η σύνθεση
της υπόψη ειδικής επιτροπής παρακολούθησης εγγυημένης λειτουργίας θα
κοινοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης και εντός πέντε (5) ημερών κάθε φορά που η σύνθεση
της θα μεταβάλλεται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου
και την ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 35
Αναπροσαρμογή τιμής

1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής (για τον καθορισμό της
ανωτέρω μεθοδολογίας) είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την
ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η
τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της
σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12)
μηνών.
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2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του
αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.

105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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4ο Γραφείο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 17 Μαϊ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

2. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής
τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

4. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

5. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους με τους εξής
τρόπους:

α. Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου
εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β. Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (105 Α/Κ ΜΜΠ, Στρδο
«ΑΒΡΑΜΙΔΗ», Καβύλη, Ορεστιάδας, ΤΚ 68200 – ΣΤΓ 1025). Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται:

α. Στην Ελληνική γλώσσα.

β. Υποχρεωτικά με τον τρόπο που καθορίζεται στον συγκεκριμένο
Διαγωνισμό και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο.
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γ. Δακτυλογραφημένες χωρίς διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.).

7. Σε δύο (2) αντίτυπα, που θα τεθούν μέσα σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ή ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. Στο ένα από τα δύο αυτά
αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

8. Ο κυρίως φάκελος  πρέπει απαραίτητα να φέρει:

α. Την  Επωνυμία και τη Διεύθυνση του Προσφέροντος ή τις
Επωνυμίες και τις Διευθύνσεις των εταιρειών μελών της Ένωσης.

β. Τον Αποδέκτη:

105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΥΛΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΤΚ 68200 – ΣΤΓ 1025

γ. Τις ενδείξεις :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
«12 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 01/2019
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

9. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις αντίστοιχες ενδείξεις
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή απορρίψεως. Ειδικότερα τα εξής:

α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από τους
γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς,
δικαιολογητικά και στοιχεία, αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων (Πρωτότυπα
και Αντίγραφα σύμφωνα και με το Παράρτημα «ΣΤ»).

β. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο,
τοποθετούνται τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες
δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά., ζητούμενα από τους γενικούς
και ειδικούς όρους και από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή της
διακήρυξης), με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμημένα και σε πίνακα
περιεχομένων. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
(Πρωτότυπα και Αντίγραφα).

γ. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο,
τοποθετούνται τα OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Πρωτότυπα και Αντίγραφα).

δ. Το περιεχόμενο κάθε σφραγισμένου φακέλου (δηλαδή το
σύνολο της προσφοράς) θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το
οποίο θα περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο (δικαιολογητικών,
τεχνικής, οικονομικής προσφοράς). Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά
Φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ.) τα
οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη
αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μovoγραμμέvη από τον προσφέροντα. Το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων.

11. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

12. Ο διαγωνιζόμενος με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό,
εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016 κατά του Διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους του Διαγωνισμού και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους.

13. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους του Διαγωνισμού έχουν
ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αποτελούν στο σύνολό τους
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 54 και 91 παρ. 4 του Ν.4412/2016).

14. Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η
ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν
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μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια
για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται
στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την
ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του
Web site. Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα
τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο του Διαγωνισμού.

15. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών,
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων του Διαγωνισμού ή των
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

16. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι αριθμημένα και μονογραμμένα, περί
του αντιθέτου αυτού αποτελεί ποινή αποκλεισμού των συμμετεχόντων.

17. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (αντιπροσφορές). Σε
περίπτωση υποβολής αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

18. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον
διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη
της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως σχετικώς ορίζεται στο άρθρο
97 του Ν. 4412/2016. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
εκατόν είκοσι (120) ημερών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

19. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, παραλαμβάνει τους
Φακέλους Προσφοράς που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν και ενεργεί σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα  όπως ορίζεται από την
διακήρυξη.

20. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Προσφορές που έχουν κριθεί
εκπρόθεσμες επιστρέφονται.

21. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση με την
παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται οι επί
μέρους φάκελοι. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε κατά
φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και εξετάζεται
η ορθότητα και η πληρότητα αυτών.

β. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει τις προσφορές σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Προβαίνει στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται μόνο
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για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις ορισθείσες προϋποθέσεις.

γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
συντάσσοντας το αντίστοιχο πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής.

δ. Κατόπιν, αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των
Οικονομικών Προσφορών. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και
λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί
ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

ε. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές στο
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

στ. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

ζ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.

η. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
διαδικασίας την ίδια ημέρα για λόγους ανωτέρας βίας (ή λόγω ανάγκης
συμπλήρωσης – αποσαφήνισης πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 102
του Ν.4412/2016) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής,
ορίζεται νέα ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στο εν
λόγω χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση υποβολής
ενστάσεων.

22. Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος ξεχωριστά. Οι
προσφορές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν
σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

23. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά
ψηφία προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε,
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

24. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει σύμφωνα με το
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Ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση του
διαγωνισμού:

α. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη.

β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης.

γ. 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.

δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
της σύμβασης.

ε. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη.

στ. Για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά
δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ζ. Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία.

25. Η ματαίωση ή ακύρωση μπορεί να αφορά σε ολόκληρο το
αντικείμενο της σύμβασης ή σε τμήμα αυτής.

26. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει, παράλληλα με τη
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

α. Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε
φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων της.

β. Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του
Ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

27. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, μετά τη λήψη απόφασης
κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, γνωστοποιούνται μέσω της υπηρεσίας
που διενεργεί την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.

28. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται
ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό
μόνο χαρακτήρα.

29. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
Διακήρυξης, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.
4412/2016. Με την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται η έναρξη ισχύος αυτή.
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30. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και
απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία.

31. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραλήφθηκαν οριστικά το σύνολο της συμβατικής
υποχρέωσης.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν oι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

32. Με την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται η έναρξη ισχύος της,
καθώς και ο χρόνος ανάληψης των υποχρεώσεων.

33. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου,
δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η επιστροφή
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

34. Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο
αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι
υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην
Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το
αρ. 204 του Ν.4412/2016.

35. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.

36. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει
να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως των προμηθειών που θα
αναλάβει.

37. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός
όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε
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τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό
είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

38. Για ότι δεν προβλέπεται στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ισχύουν οι
διατάξεις, όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών
με τις προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων
που έχουν προαναφερθεί στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, τις οποίες θεωρείται ότι
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν
άγνοιά τους.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 17 Μαϊ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [105 Α/Κ ΜΜΠ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΤΡΔΟ «ΑΒΡΑΜΙΔΗ, ΚΑΒΥΛΗ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΤΚ
68200 – ΣΤΓ 1025]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ανθστής (ΠΒ) Πρόδρομος Τσαλικίδης]
- Τηλέφωνο: [2552076085]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [105akmmp@army.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Αγορά Συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, (προμήθεια 250 ηλεκτρικών
σωμάτων) για κάλυψη δαπανών Προσφυγικών - Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ
ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου – CPV 39715240-1]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],
σημείο-(-α): [   ],
λόγος(-οι):[   ]

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

[] Ναι [] Όχι
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

[] Ναι [] Όχι
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέροντα, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ 17 Μαϊ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά

α. Η ακόλουθη Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια
ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, αμέσου αποδόσεως, φυσικής
ανακυκλοφορίας, (κονβέκτορες) ισχύος 2000W.

β. Όλα τα θερμαντικά σώματα να δύνανται να τοποθετηθούν και
να βιδωθούν κατάλληλα πάνω σε τοίχους από θερμομονωτικά πάνελ
πετροβάμβακα πάχους 50mm κατασκευής σάντουιτς, αποτελούμενα από
ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας, που εσωτερικά
φέρουν την ανωτέρω μόνωση πετροβάμβακα.  Δεν θα φέρουν ρόδες και θα έχουν
τουλάχιστον την ελάχιστη απόσταση από το έδαφος που απαιτεί ο κατασκευαστής
τους.

γ. Αριθμός θερμαντικών σωμάτων ή το σύνολο αυτών θα
εγκατασταθεί σε θέσεις που θα υποδειχθούν από αρμόδιο προσωπικό του ΚΥΤ
Φυλακίου, Έβρου, εφόσον απαιτηθεί. Το κόστος των αναγκαίων υλικών και
εργασιών για την τοποθέτηση του αριθμού των σωμάτων, τα οποία θα απαιτηθεί
να τοποθετηθούν θα βαρύνει τον προμηθευτή.

δ. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη
αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των
αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των ειδών
με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί πέντε (5) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η
ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιπλέον για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό θα πρέπει να υπάρχει
αντιπρόσωπος στην περιοχή, από τον οποίο να παρέχεται αποδεδειγμένα η
δυνατότητα άμεσης συντήρησης και επισκευής.

ε. Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να
καταθέσουν με την προσφορά (στον επί μέρους φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής) το σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του
κατασκευαστή του προϊόντος και το πιστοποιητικό/δήλωση συμμόρφωσης CE για
το προσφερόμενο προϊόν, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των
σχετικών οδηγιών της Ε.Ε..

στ. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), πρέπει να
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις
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προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος
κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων
του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του.

ζ. Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούργια, άριστης
ποιότητας και θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΥΤ Φυλακίου, Έβρου.

2. Ειδικότερα

α. Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως φυσικής
ανακυκλοφορίας 2000W, με ενσωματωμένο θερμοστάτη και εφοδιασμένο με
εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη, με τα υλικά και μικροϋλικά,
πλήρες με την προμήθεια και προσκόμιση.

β. Τα θερμαντικά σώματα να διαθέτουν διπλή ηλεκτρική
μόνωση/κλάση προστασίας ΙΙ (Class II), προστασία από υγρασία και υδρατμούς
και προστασία από το νερό επιπέδου τουλάχιστον IP 24, ώστε να μπορεί
ορισμένα από αυτά να τοποθετηθούν χωρίς πρόβλημα σε μπάνια (w.c./ντουζ).
Επίσης να διαθέτουν σύστημα θερμικής ασφάλειας που διακόπτει την λειτουργία
του θερμοπομπού σε περίπτωση που καλυφτούν οι γρίλιες εξαγωγής αέρα με
ρούχα ή υφάσματα.

γ. Να διαθέτουν αντιπαγωτική λειτουργία (λειτουργία προστασίας
κατά του πάγου) που θα ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει
κάτω από 6ο C.

δ. Να διαθέτουν ηλεκτρική αντίσταση θωρακισμένη σε σωλήνα
αλουμινίου, ώστε να μην πυρακτώνεται (ψυχρή αντίσταση), η επιφανειακή
θερμοκρασία της να μην υπερβαίνει τους 80ο C και να μην καίει το οξυγόνο του
χώρου. Η θωρακισμένη αντίσταση να διαθέτει πτερύγια διάχυσης της θερμότητας
από αλουμίνιο για την ταχύτερη θέρμανση του διερχόμενου αέρα. Να μην έχουν
ανεμιστήρα, αλλά ο αέρας να διέρχεται από το εσωτερικό του σώματος μόνο με
φυσική κυκλοφορία.

ε. Ο συνδυασμός του θερμοστάτη, της κατασκευής του
θερμοπομπού και της ειδικής αντίστασης να εξασφαλίζουν τη μετάδοση
θερμότητας με θερμική εκπομπή και να επιτυγχάνουν χαμηλή κατανάλωση.

στ. Επίσης, να διαθέτουν θερμοστάτη ευαισθησίας τουλάχιστον ±1o

C, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά βούληση και θερμική ασφάλεια
προστασίας, που σε περίπτωση υπερθέρμανσης του θερμοπομπού (π.χ. λόγω
κάλυψης των ανοιγμάτων του) αυτόματα να διακόπτει τη λειτουργία του.
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ζ. Τέλος, τα σώματα να είναι άρτιας αισθητικής εμφάνισης, χωρίς
επικίνδυνες γωνίες, κατασκευασμένα από χαλυβδόφυλλα τα οποία θα είναι
βαμμένα με υψηλής αντοχής βαφή (χρωμοεμβολισμός) φούρνου, ανοικτού
χρωματισμού.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ 17 Μαι 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

105 Α/Κ ΜΜΠ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ………………

Αγορά Συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού,
(προμήθεια 250 ηλεκτρικών σωμάτων) για
κάλυψη δαπανών Προσφυγικών -
Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ
Έβρου

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:………………………………
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105 Α/Κ ΜΜΠ
Τηλ: 2552076085

Αριθμ. Σύμβασης:………………..

Ποσό Σύμβασης: …………………… (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αγορά Συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, (προμήθεια 250
ηλεκτρικών σωμάτων) για κάλυψη δαπανών Προσφυγικών -
Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου

1. Στ… …………… σήμερα ………………………………. στα Γραφεία
τ... ……………. οι υπογεγραμμένοι: ………………………………………
…………….. της …………., ως εκπρόσωπος τ… ……….., σύμφωνα με την υπ’
αριθ. Φ.……/……./Σ………../…………/……….. (ΑΔΑ…….…….) κατακυρωτική
απόφαση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθ. …….. για την Αγορά Συσκευών
θέρμανσης και κλιματισμού, (προμήθεια 250 ηλεκτρικών σωμάτων) για κάλυψη
δαπανών Προσφυγικών - Μεταναστευτικών Ροών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ Έβρου και
η εταιρεία «……………………………………............» με ΑΦΜ: …………………..,
ΔΟΥ: …………………. που εκπροσωπείται από τ…
………………………………………… ………………… με Α.Δ.Τ: ……………, Οδός:
………………, αριθ.: .., ………… Τηλ.: ………………  και FAX.: ……………,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την
εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής
«Προμηθευτή» την προμήθεια των υλικών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο
άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης.

2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία
αποδεκτά τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Γενικοί Όροι

1. Ο προμηθευτής δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των
δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή
και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.

3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζεται το
Ελληνικό Δίκαιο.

5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση
επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 2ο

Έναρξη Ισχύος Σύμβασης - Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Η ισχύς της σύμβασης, άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών,
εντός ενενήντα (90) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.

3. Οι παραδόσεις δύναται να είναι τμηματικές.
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4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών δύναται να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16.

β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, είτε με πρωτοβουλία
της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από
τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες.

5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 7. Ως λόγοι ανωτέρας βίας, θεωρούνται ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές
κ.α. και αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο κρίσης της Υπηρεσίας.

6. 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 σύνολο των υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 105 Α/Κ ΜΜΠ/4ο

Γραφείο (τηλ. 2552076085) και την επιτροπή παραλαβής των υλικών, για την
ημερομηνία που πρόκειται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

8. Μετά την παράδοση των υλικών στο ΚΥΤ Φυλακίου, Έβρου), ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο
από τον Υπεύθυνο του ΚΥΤ Φυλακίου, Έβρου, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της παρούσας
σύμβασης.

Άρθρο 3ο

Παρακολούθηση Σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της σύμβασης και η παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης διενεργείται από την  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
που εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς και λειτουργικούς ελέγχους
(πρακτική δοκιμασία) στα προς παραλαβή υλικά σύμφωνα με τις Τεχνικές
προδιαγραφές του άρθρου 9 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
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2. Επιπρόσθετα παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
προμηθευτή και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω ορίων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί από την
Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 σε ποσοστό 100% της
συνολικής αξίας του προϊόντος (κάθε τμηματικής παραλαβής), αφού αφαιρεθούν οι
προβλεπόμενες κρατήσεις και μετά την οριστική παραλαβή.

2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και
τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 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. δηλαδή:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β. Αποδεικτικό παράδοσης του υλικού σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας συνδεδεμένα με το δίκτυο ρεύματος στις εγκαταστάσεις του ΚΥΤ
Φυλακίου, Έβρου, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο προσωπικό του ΚΥΤ
Φυλακίου.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
της σχετικής Έκθεσης Γενομένης Δαπάνης από το αρμόδιο τμήμα στην αρμόδια
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για την 105 Α/Κ ΜΜΠ και μέχρι τη θεώρηση
αυτής.

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων και
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γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.

4. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών).

5. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει
ο προσφέρων, επιβαρύνουν τον ίδιο.

6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

7. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού : 4%.

β. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων:
0,07%.

γ. Υπέρ Αρχής Ελέγχου Προδικαστικών Προσφυγών 0,06%.

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου: 0,0839%.

ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,01678%.

στ. Σύνολο Κρατήσεων 4,23068%.

8. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
υλικών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5ο

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο
προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης τ…. ……………………….. ποσού
……………………………………… (…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,
χρονικής ισχύος έως ………………..

2. 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.
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3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωση της εγγυητικής
επιστολής δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή του χρόνου ισχύος αυτής.
Σε περίπτωση που δεν προβεί στην ανωτέρω ανανέωση, λαμβάνει χώρα η ολική
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της Υπηρεσίας.

6. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6ο

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο
προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική
επιστολή καλής λειτουργίας τ…. ……………………….. ποσού
……………………………………… (…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,
χρονικής ισχύος έως ………………..

2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας (5 έτη).

3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της, κατά το
ποσό που αναλογεί στην αξία των ελαττωματικών υλικών ή των ζημιών που
προκλήθηκαν από δυσλειτουργία αυτών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας, όπως αυτή καθορίστηκε από τη σύμβαση [πέντε (5) έτη].

4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωση της εγγυητικής
επιστολής δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή του χρόνου ισχύος αυτής.
Σε περίπτωση που δεν προβεί στην ανωτέρω ανανέωση, λαμβάνει χώρα η ολική
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ της Υπηρεσίας.

6. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στην εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 7ο

Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

1. Αν το υλικά παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση του από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 8ο

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου:

α. Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού (σύμβαση) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση.

β. Εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη
σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν ή
αντικαταστήθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3 Ως λόγοι ανωτέρας βίας, θεωρούνται ο πόλεμος, οι φυσικές
καταστροφές κ.α. και αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο κρίσης της Υπηρεσίας.

4. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Επιπλέον, στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, μπορεί να
επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 9ο

Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή

1. O προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή, που έχουν τεθεί ως το Παράρτημα
«Α» στη σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 10ο

Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών της σύμβασης γίνεται από επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και
11 β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η παραλαβή των
υλικών θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΥΤ Φυλακίου, Έβρου,
παρουσία αρμοδίου τεχνικού προσωπικού του ΚΥΤ Φυλακίου, ώστε να εκτελείται
άμεσα η εφοδιαστική/ απογραφική τακτοποίηση των υλικών.

3. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται να
προβεί σε πρακτική δοκιμασία και λειτουργικό έλεγχο στο σύνολο των υλικών,
προκειμένου να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι του Άρθρου 9. Επιπρόσθετα
πρέπει να ελέγξει :

α. Την εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών.
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β. Την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των υλικών σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή.

4. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αφού προβεί σε
καθολικό ποιοτικό λειτουργικό έλεγχο (πρακτική δοκιμασία) των υπό παραλαβή
υλικών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 9, συντάσσει το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης των υλικών εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη φυσική παραλαβή των υλικών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί :

α. Να παραλάβει τα υλικά,

β. Να παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του προμηθευτή,

γ. Να απορρίψει τα υλικά.

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή
παρακολούθησης παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον προμηθευτή.

8. 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 προμηθευτή.

9. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τις αποφάσεις της αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής (παραλαβή με έκπτωση τιμής, απόρριψη) 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.

10. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

11. Ο προμηθευτή δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

12. Αν η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου (παραλαβής, απόρριψης ή
παραλαβής με έκπτωση τιμής) δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών, 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
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παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή το ΚΥΤ Φυλακίου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.

13. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του προμηθευτή, 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 καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

14. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παρακολουθεί και
ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης εισηγείται
ενδεχόμενη τροποποίηση της παρούσας κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16

15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11ο

Απόρριψη Συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της
Σύμβασης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

3. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16
και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α» της Σύμβασης.

MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 12ο

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 6, 7 και 10 της παρούσας σύμβασης να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας
Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 13ο

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς
να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14ο

Εχεμύθεια

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή
λύση αυτής ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά
και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση των
απαιτήσεων εχεμύθειας της ανωτέρω παραγράφου από το προσωπικό του, τους
τυχόν υπεργολάβους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί. Επίσης
υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην
αντίληψή του.

Άρθρο 15ο

Λοιπές Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τις
υποχρεώσεις του 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.
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Άρθρο 16ο

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη παρούσα 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 απατούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,
τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.

γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή 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.

Άρθρο 17ο

Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο
από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που
παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 105 Α/Κ ΜΜΠ                       ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή
«Β» Τεχνική Προσφορά Προμηθευτή
«Γ» Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ 17 Μαϊ 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία :

(1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή
διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

(2) Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής
της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω
αδικήματα:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα
στο άρθρο 3 της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(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 L164 της 26.06.2002, 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 ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΟΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την
προστασία θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.04.2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν.4198/2013 (Α’215).

2 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι:
(1)  Δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς

λειτουργίας.
(2) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της σε

διαγωνισμό.
(3) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα

κατά την άσκηση της επαγγελματικής της
δραστηριότητας.

(4) Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

(5) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις
κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την
Υπηρεσία.

(6) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.

(7) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, δηλώνονται σαφώς,
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι (με οποιαδήποτε
σχέση) στην επιχείρηση.

(8) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα).

(9) Δεν υπόκειται στους λοιπούς περιορισμούς της
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η
εταιρεία (ή επιχείρηση):

(1) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και
των τεχνικών περιγραφών και τους οποίους
ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην
περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει
αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις, από αυτά που
καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ή
προδιαγραφή (κατά περίπτωση) της Υπηρεσίας, αυτές
πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες
στην προσφορά των προμηθευτών.

(2) Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο
αντιπρόσωπο τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό
των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν
έχει παρέλθει τριετία από τον χρόνο αποστρατείας τους.

4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5 Συμπληρωμένο το έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. αρ. απόφασης

158/2016 (ΦΕΚ 3698 Β/16.11.2016) του Ν. 4412/2016
άρθρο 79 παράγραφος 4. Στο έντυπο ΤΕΥΔ θα πρέπει
να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς τα
μέρη: Μέρος ΙΙ (Α, Β, Γ, Δ) Μέρος ΙΙΙ (Α, Β, Γ) Μέρος ΙV
(α) και Μέρος VI. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει
το ανωτέρω έντυπο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των
Κατευθυντήριων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr).

6. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 του
κατασκευαστή του προϊόντος.

7 Πιστοποιητικό Δήλωσης Συμμόρφωσης CE (για το
προσφερόμενο προϊόν) από τον κατασκευαστή του
προϊόντος.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Οικονομική Προσφορά.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1 Τεχνική Προσφορά.
2 Τεχνικό Φυλλάδιο εξοπλισμού (prospectus). Πρωτότυπο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία από αρμόδια Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα)
«2» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα)
«3» Τεχνική Προσφορά (Υπόδειγμα)
«4» Οικονομική Προσφορά (Υπόδειγμα)
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 17 Μαϊ 19
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(Υπόδειγμα)

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς:
105 Α/Κ ΜΜΠ (Οδός-Αριθμός-Τηλ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  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 υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας
………………………………………..Δ/νση………………………………………………
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……….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης……/….) 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 τρεις (3)
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 έγγραφη ειδοποίηση μας εκ μέρους σας ότι ολοκληρώθηκε το σύνολο
των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιώνεται 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.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 17 Μαϊ 19
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Υπόδειγμα)

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης   ………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς:
105 Α/Κ ΜΜΠ (Οδός-Αριθμός-Τηλ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 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 υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας
………………………………………..Δ/νση………………………………………………
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……….για την καλή λειτουργία των παραδοτέων υλικών και σύμφωνα με τους
όρους της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια ……………………………………(αρ. διακήρυξης……/….) 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 τρεις (3)
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 έγγραφη ειδοποίηση μας εκ μέρους σας ότι ολοκληρώθηκε το σύνολο
των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιώνεται 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.

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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105 Α/Κ ΜΟΙΡΑ
ΜΕΣΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
4ο Γραφείο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 17 Μαϊ 19
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Υπόδειγμα)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Γενικά

1.1 Κατασκευαστής

1.2 ISO Κατασκευαστή

1.3 CE

1.4 Χώρα Κατασκευής

1.5 Τύπος Μοντέλου
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.6 Έτος Κατασκευής

1.7 Υλικό Κατασκευής

2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.1 Τάση Λειτουργίας

2.2 Ισχύς Λειτουργίας

2.3 Κατανάλωση Ενέργειας

2.4 Είδος Αντίστασης

2.5 Όρια Επιφανειακής Θερμοκρασίας

2.6 Είδος Εκπομπής Θερμότητας

2.7 Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας
λειτουργίας

3 Λοιπά Χαρακτηριστικά

3.1 Πιστοποιητικό Ασφαλείας

3.2 Διάρκεια Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

3.3 Δυνατότητα Επιτοίχιας Τοποθέτησης

3.4 Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Λουτρό
και χώρους υγιεινής

4 Στοιχεία Προμηθευτή

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Υπόδειγμα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(Μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

(Μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)



ΑΔΑ «ΚΗΜΔΗΣ» : 19PROC004966680
ΑΔΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» : 6ΛΚΤ6-86Φ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και Συνόρων της ΕΕ

HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0069

ΦΠΑ
(Για το σύνολο των υλικών)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(Για το σύνολο των υλικών)

ΣΥΝΟΛΟ

Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Βακόνδιος
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Αλχίας (ΠΒ) Θεοδώρα Τάλλαρου
Β. Αξκου 4ου Γραφείου


