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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ταυτότητα Έργου

Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – Ε.Ο.Δ.Υ.

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5

Πόλη

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός

151 23

Τηλέφωνο

210.5212.870-831

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

k.chatzistylianaki@eody.gov.gr - e.lykoura@eody.gov.gr

Ιστοσελίδα Αναθέτουσας Αρχής

https://eody.gov.gr

Είδος διαγωνισμού

Συνοπτικός διαγωνισμός

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Περιγραφή προμήθειας

Παράρτημα Ι

CPV

30232000-4

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Έως του ποσού των (45.967,74€) άνευ Φ.Π.Α. (57.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης

Τακτικός προϋπολογισμός

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε
ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την πληρωμή νομοθεσία

Χρόνος ισχύος προσφοράς

300 ημέρες από την επόμενη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών

18/05/2020 και έως ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών

19/05/2020 και ώρα 12:00
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Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία
«Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» (Ε.Ο.Δ.Υ.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4633/2019
(ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της χώρας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω
ΚΗΜΔΗΣ και της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής: https://eody.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας
Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 «Συνοπτικός
διαγωνισμός», το άρθρο 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», το άρθρο 121 «Προθεσμίες
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων», και λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Χρηματοδότηση και εκτιμώμενη αξία
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (45.967,74€) άνευ Φ.Π.Α.
(57.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΛΟΓ.: 14.03.00 με σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της Αναθέτουσας Αρχής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Προμήθειας
Κατάταξη στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων: CPV 30232000-4
Τόπος και Χρόνος παράδοσης προμήθειας
Τόπος και χρόνος παράδοσης των ειδών ως ορίζεται στο Παράρτημα Ι.
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Κριτήριο ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Υποβάλλονται προσφορές για το μέρος ή το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος, του
Παραρτήματος Ι.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί
η συνολική ζητούμενη ποσότητα.
Απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο των:
α) των 780,00€ συμπ. ΦΠΑ, ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του σετ αναλωσίμων, για κάθε
πολυμηχάνημα Α4, και
β) των 3.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του σετ αναλωσίμων, για το πολυμηχάνημα
Α3
Εγγυητικές Επιστολές
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης,
(σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016) υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει
διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, επαυξημένη κατά έναν (1)
επιπλέον μήνα.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης του υπό διαγωνιστική διαδικασία αντικειμένου διέπεται από
την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:
1. Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές
διατάξεις».
2. Το Ν. 4600/2019 (άρθρο 48-63) [ΦΕΚ Α΄ 43/15.7.1992], «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως Ν.Π.Δ.Δ.”, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας.

6

20PROC006624244 2020-04-28
3. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14/02-02-2012) “ Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”.
4. Το Ν. 4129/2013 /2013 (Α' 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”
5. Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1
παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ
Α.Ε. (Α' 184) και άλλες διατάξεις»
6. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ιδίως δε μετά την τροποποίηση του και την προσθήκη νέων άρθρων με τα άρθρα 43
και 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019)
7. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»
9. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
10. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄ 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων,

άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
11. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
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του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων
στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 3871/2010 (άρθρο 21) [ΦΕΚ Α΄ 141/17.8.2010] «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
14. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
15. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
16. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».
17. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
18. Το Ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25 Α'/4.3.1993] «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα».
19. Το Π.Δ. 28/2015 [ΦΕΚ Α' 34] «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια

έγγραφα και στοιχεία».
20. Το Ν. 4208/2013 (άρθρο 21, παρ. 6) [ΦΕΚ Α΄ 252/18.11.2013], « Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο
αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από
εντολή του Υπουργού Υγείας».
21. Το Ν. 4446/2016(ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016), “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των

συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις”.
22. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/ 212/18.12.2018), “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,

Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών,
Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποίηση του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”.
23. Το Ν. 4110/2013 (άρθρο 23 § 2) [ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013] και τις τροποποιήσεις που αυτός

επέφερε στον ΚΦΑΣ.
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24. Το Ν. 4172/2013 [ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013], «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
25. Το Ν. 3580/2007 «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» [ΦΕΚ Α’134/18-6-2007].
26. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο», και ειδικά το Μέρος
Γ’ «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμήθειων Υγείας για την κεντρικοποίηση
προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων» [ΦΕΚ Α’74/19-5-2017].
27. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την

ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
28. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, και

εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων
έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα
29. Τη με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ Β' 3400/20.12.2012) “Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων”.
30. Την με αριθμό 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας &

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
31. Την με αριθμό 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
32. Το με αριθμό πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-4011/2020-26/2/2020 έγγραφο ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση

Δ.Σ για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
33. Την με αριθμό πρωτ.: 76792/2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» (ΦΕΚ
919/ΥΟΔΔ/01.11.2019).
34. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8558/2019-8/11/2019 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. περί συγκρότησης σε

σώμα του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. κατά την 1η/6-11-2019 συνεδρίαση.
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35. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ- 510/2020-11/2/2020 Αίτημα Προμήθειας
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-2127/03-02-2020 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. που αφορά στην απόφαση

του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 4η//30-01-2020 συνεδρίαση, περί έγκρισης της προμήθειας, με
ΑΔΑΜ: 20REQ006277605
37. Την

Απόφαση Ανάληψης
20REQ006277744

Υποχρέωσης

με

ΑΔΑ:

9ΩΑΙ46ΜΗΨ5-Θ4Β

και

ΑΔΑΜ:

38. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-839/05-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς το Δ.Σ.

του Ε.Ο.Δ.Υ. με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης».
39. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-5716/2020-16/03/2020 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. που αφορά στην

απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 13η/13-03-2020 συνεδρίαση, σχετικά με την έγκριση
της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του εν θέματι δημόσιου διαγωνισμού.
40. Tην υπ’ αρ. πρωτ. ΚΠ 6149/2020-19/03/2020 διακήρυξη, ΑΔΑΜ 20PROC006455879
41. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1168/01-04-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
42. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΚΠ-7666/2020-07/04/2020 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. που αφορά στην απόφαση

του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 25η/06-04-2020 συνεδρίαση, σχετικά με την έγκριση της
επαναπροκήρυξης του εν θέματι δημόσιου διαγωνισμού
43. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΚΠ 8764/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Υποδομών, Δικτύων &

Εφαρμογών του ΕΟΔΥ

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η υποβολή της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί έως τις 18/05/2020 και έως ώρα 15:00, σύμφωνα με
τις οδηγίες της παρ. 2.4.2.
Η αποσφράγιση των Φακέλων θα διεξαχθεί σε μία ενιαία συνεδρίαση από την αρμόδια προς τούτο
Επιτροπή, την 19/05/2020 και ώρα 12:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής (Αγράφων 3-5, Μαρούσι,
ΤΚ 15123, Αττική).

1.6 Δημοσιότητα
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει την παρούσα διακήρυξη σε ελεύθερη και άμεση πρόσβαση από την
ημερομηνία δημοσίευσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eody.gov.gr.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων-Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
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Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
I.

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,

II.

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

III.

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:


η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:



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

2.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08.00-15.00.
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 άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (08)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τέσσερις (04) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.

2.1.4 ΓΛΩΣΣΑ
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄/188).
12

20PROC006624244 2020-04-28
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostille" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (αποδεικτικά μέσα ή περιεχόμενο προσφορών) συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 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
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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κανόνες απόδειξης
2.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.
4 του Ν. 4412/2016.

2.2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.
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2.2.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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:
2.2.3.1 Αποκλεισμός λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

ii.

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών 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,

iii.

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 (ΦΕΚ Α΄ 48),

iv.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

v.

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 (ΦΕΚ Α΄ 166),

vi.

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
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των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία εδάφια του ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση (πρβλ παρ. 10, άρθρο 73, Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107
περ. 9 του Ν. 4497/2017).
2.2.3.2 Άλλοι λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης:
i.

Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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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.
ii.

Όταν 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 ή αίτησης συμμετοχής: (αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή (ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Παρεκκλίσεις
Οι παρεκκλίσεις από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού των ανωτέρω παραγράφων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, δεν εφαρμόζονται.
2.2.3.4 Πρόσθετοι λόγοι για Αποκλεισμό Συμμετοχής
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο 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 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
i.

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016.

ii.

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
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
iii.

Εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,

iv.

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,

v.

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,

vi.

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.

vii.

Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8 της
παρούσας.

viii.

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

ix.

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.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (πρβλ παράγραφο 10,
άρθρο 73, Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107, περ. 9, Ν. 4497/2017).
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των ανωτέρω καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση ii, 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 λειτουργίας.
2.2.3.5 Περί ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Η παρούσα διαδικασία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
3310/2005, όπως ισχύει.
2.2.3.6 Εφαρμογή αποκλεισμού συμμετοχής
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7 Προσκόμιση δικαιολογητικών
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. ii και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8 Διαπίστωση της επάρκειας
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 & 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
2.2.3.9 Περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57, παρ. 7 της
Οδηγίας 2014/ 24/ ΕΕ)
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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.
2.2.3.10 Περίοδος αποκλεισμού
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση, και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3
στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.4 Κριτήριο ποιοτικής επιλογής. Καταλληλότητα αναδόχου για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά και 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., 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.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή των προσφορών
Ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: (α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3, και (β) πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της
παραγράφου 2.2.4 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 (Τ.Ε.Υ.Δ.) (ΦΕΚ Β’/3698), το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
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Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ. της παρούσας Διακήρυξης αποτυπώνονται στο Παράρτημα
ΙV.
Η υπογραφή του Τ.Ε.Υ.Δ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, ήτοι:


Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του έως
δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.



Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα κατά τη σύναψη της σύμβασης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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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, εφόσον ο οικονομικός φορέας προσδιορίσει τη σύμβαση αυτή.
Β. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 «Λόγοι
αποκλεισμού» ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 1:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 περίπτωση i και 2.2.3.4 περίπτωση i, πιστοποιητικό εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας,
γ) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση ii, 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 ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση

1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Επίσης, γίνονται αποδεκτά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά τη δημοσίευση της παρούσας.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους
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του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
ε) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Αν το κράτος–μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου
73, 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 αρμοδίου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α’
και β’ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
e- Certis, του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Εν συνεχεία, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά
που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, την παράγραφο 2.2.3.2 και την παράγραφο 2.2.3.4 εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που
αφορούν την περίπτωση ii της παραγράφου 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου
75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι Υπεύθυνες
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Δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’/94). Ειδικά τα
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφραση 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.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε σε
απλή φωτοτυπία, εφ’ όσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Αν δεν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Γ. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 «Απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας», ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με επάγγελμα που
σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας.
Δ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο προσωρινός
ανάδοχος 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (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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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει
των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους
καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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.

2.3. Κριτήριο Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, ανά μονάδα κάθε είδους.
Υποβάλλονται προσφορές για το μέρος ή το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές υποβάλλονται ανά δραστική ουσία/ φαρμακοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα με
χρήση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ επί ποινή αποκλεισμού.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2. Τόπος - Χρόνος - Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε με κατάθεσή τους στην Κεντρική
Γραμματεία (πρωτόκολλο) της αναθέτουσας αρχής, είτε με ταχυδρομική ή courier αποστολή προς την
αναθέτουσα αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγράφων 3-5, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αττική.
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Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς με οιονδήποτε τρόπο ως άνω δεν μπορεί να είναι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξεως του διαγωνισμού, ήτοι έως τις 18/05/2020 και ώρα 15:00.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση.
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε
καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ως άνω, η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 117, παρ.3, ν.4412/16).
2.4.2.2. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
Φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ …………
Αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. Δηλαδή, επωνυμία του φυσικού ή νομικού
προσώπου (σε περίπτωση ένωσης τα νομικά πρόσωπα που την αποτελούν) και τα απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου-φαξ, email)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
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Εντός του κυρίως Φακέλου περιλαμβάνεται:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Τ.Ε.Υ.Δ.» ο
οποίος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εμπεριέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.
έγγραφα. Ο εν λόγω φάκελος δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους, επί
ποινή αποκλεισμού. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή
USB flash disk).
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει να
εμπεριέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4 επί ποινή αποκλεισμού
και να αποτυπώνεται στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ) επί ποινή αποκλεισμού.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB flash disk).
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει να
εμπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.5.επί ποινή
αποκλεισμού και να αποτυπώνεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙΙ) επί ποινή
αποκλεισμού. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB flash

disk).
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Τ.Ε.Υ.Δ.» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω έγγραφα
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες:
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),σε δακτυλογραφημένη μορφή,
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙV της
παρούσας. Το Τ.Ε.Υ.Δ είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή από το Γραφείο
Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και από την ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.
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β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο ο προσφέρων συμμετέχει και θα δηλώνει
ότι:


η προσφορά συνετάχθη σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων
αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,



τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,



θα προσκομίσει τα λοιπά δικαιολογητικά νομιμότητας και κατακύρωσης (όπως αναφέρονται
στο Παράρτημα IV της παρούσας) καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη εκπλήρωσης
του κριτηρίου επιλογής (όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.5.2) εφόσον επιλεχθεί ως
προσωρινός ανάδοχος.

Παράλληλα, ο προσφέρων γνωστοποιεί τον αριθμό φαξ ή/και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του
διαγωνισμού, έγγραφα.
Την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφουν:


Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ).



Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ανώνυμες
Εταιρείες (ΑΕ).



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.



Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.



Κάθε μέλος σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας

γ)Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στη
διαδικασία με αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο
93,ν.4412/16).
Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού (σύμφωνα με τη
νομική τους μορφή) τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής συνοδευόμενα από τον παρακάτω Πίνακα, τον
οποίο θα συμπεριλάβουν συμπληρωμένο (στον αντίστοιχο φάκελο), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις / οδηγίες:
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1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το Τ.Ε.Υ.Δ.
υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 2.3.2. της παρούσας

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986

ΝΑΙ

3.

Παραστατικό εκπροσώπησης

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
α) Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος II σε δακτυλογραφημένη μορφή, συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο κατά τρόπο που να αποτυπώνει με σαφήνεια την
πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα και σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή τόσο με τις τιθέμενες
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης όσο και με τα τυχόν συνυποβαλλόμενα
prospectus ή δικαιολογητικά. Το συγκεκριμένο Έντυπο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή
από το Γραφείο Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. Υποβάλλεται σε δύο (2)
αντίτυπα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή.

β) Τυχόν τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ. που αφορούν στη ζητούμενη προμήθεια, τα οποία
πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην τεχνική
προσφορά, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να
προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία.
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Εάν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ξεχωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις
ίδιες ενδείξεις.
Επισημαίνεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση
αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού.
2.4.5. Περιεχόμενα Φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει
επί ποινή αποκλεισμού το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ σε δακτυλογραφημένη
μορφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Το
συγκεκριμένο Έντυπο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών της
αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα σύμφωνα με τις οδηγίες
του Παραρτήματος ΙΙΙ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
αριθμητικώς και ολογράφως.
Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 0,6.%.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της
παρούσας.
2.4.6.

Χρόνος ισχύος των προσφορών (αρ. 97, ν. 4412/16)

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 300
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
97 του Ν. 4412/2016.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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.
2.4.7.

Λόγοι απόρριψης προσφορών (αρ. 91, ν. 4412/16)

H αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4412/2016 και 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 στην
παρούσα η και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχήςΤ.Ε.Υ.Δ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενα φακέλου
οικονομικής προσφοράς), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου).
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 τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παρούσα,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν γίνεται αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αντιπροσφορά ή προσφορά για μέρος μόνο των
ζητούμενων ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης.
ι) η οποία δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε
οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
ια) στην οποία ο χρόνος ισχύος ορίζεται μικρότερος των 300 ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2.4.6. της
παρούσας προκήρυξης.
ιβ) στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,
ιγ) στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης,
ιδ) στην οποία η προσφερόμενη τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή (μετά την τήρηση της διαδικασίας των
άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016).
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1. Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016)
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρά στην αποσφράγιση των Φακέλων σε μία ενιαία
συνεδρίαση την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ήτοι τις 19/05/2020 και ώρα 12:00, ως εξής:

α) Η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Τ.Ε.Υ.Δ.» ανά φύλλο. Ακολούθως, καταχωρεί σε πρακτικό όσους
υπέβαλαν προσφορές και καταγράφει την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου και των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 2.4.3. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή
(ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η
συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα
αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
β) Η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανά φύλλο. Ακολούθως, καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν
προσφορές και καταγράφει την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου και του Εντύπου Τεχνικής
Προσφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 2.4.4.
γ)Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανά φύλλο. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά
φυλάσσονται από την αναθέτουσα αρχή στο Φάκελο του διαγωνισμού μέχρι την οριστική επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
Η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με
βάση το οριζόμενο κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή για το μέρος ή το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Εάν οι προσφορές εμφανίζονται 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)
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές (άρθρο 90 του Ν. 4412/2016).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία γνωστοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 “Εχεμύθεια” του Ν. 4412/2016. Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι δυνατή
μόνο κατά τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την αποσφράγιση των προσφορών και όχι σε
άλλη χρονική στιγμή.
3.1.2. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση προσφορών (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
α) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν
λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση κλπ. που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η
παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.
β) Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
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3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74),του συνόλου των δικαιολογητικών
όπως περιγράφονται στη διακήρυξη και στο Παράρτημα IV αυτής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης
της ανωτέρω διαδικασίας, εφόσον:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παρ. 2.2. (δικαίωμα συμμετοχής-λόγοι
αποκλεισμού) και 2.3 (κριτήριο ποιοτικής επιλογής) σε συνδυασμό με το Παράρτημα V(Τ.Ε.Υ.Δ.) της
παρούσας.
Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή Διενέργειας 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.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ή μερικής αναστολής λειτουργίας των
αρμόδιων Αρχών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το χρόνο της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για όσα δικαιολογητικά δεν
βρίσκονται σε ισχύ, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας
διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄/167), με την οποία δεσμεύεται ότι: (α) δεν
συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, (β) εξακολουθεί να πληροί όλα
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη, και (γ) θα προσκομίσει
τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης (ΠΝΠ 13/4/2020, ΦΕΚ Α’/84).

3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 3.4. της παρούσης
ενστάσεων, και
 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από τη σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.
4412/2016).
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

3.4. Ενστάσεις
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Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από σχετική
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, εάν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφαινόμενο διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5. 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.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
4.1.1. Η σύμβαση έχει διάρκεια εντός δυόμισι (2,5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της,
ως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν η προμήθεια
υλοποιηθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
4.1.2.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (παρ. 1β,
αρ. 72, ν. 4412/2016), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, επαυξημένη κατά έναν (1) επιπλέον μήνα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 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 της
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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

4.4. Υπεργολαβία
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο 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 τις σχετικές 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.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει αντικαταστάτη. Για τον έλεγχο της συνδρομής
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των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παρούσας για τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής του.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.3.3. της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

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

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (αρ. 133, ν.
4412/16), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Τρόπος πληρωμής
5.1.1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Η εξόφληση του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή και, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. Θα καταβληθεί το 100% της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων. Όλες οι πληρωμές εκτελούνται σε ευρώ.

5.1.2 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις κάτωθι
κρατήσεις:
 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε από την
παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016, και όπως αντικαταστάθηκε το έβδομο
εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019.
 Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,
 ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [ΦΕΚ 969/Β/22-032017]
 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007
 Φόρος του άρθρου 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 [ΦΕΚ Α 167 23.7.2013] σε συνδυασμό με την
ΠΟΛ 1120/25.4.2014

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Προϋποθέσεις έκπτωσης από τη σύμβαση
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
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που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων(άρθρο 203 του Ν.
4412/2016).
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ειδικά σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του
αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από αυτόν οιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης ή της
σύμβασης ή πλημμελούς εν γένει εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από
πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής, δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη
σύμβαση αζημίως για αυτήν.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται αθροιστικά ως κύρωση, μετά
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος 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.
5.2.2. Ποινικές ρήτρες
Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218 του Ν.
4412/2016).Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της
σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% (χωρίς ΦΠΑ) επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Το ποσό των ποινικών ρητρών
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, νομίμως συγκροτημένης, ή άλλως από την Υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν 4412/2016. Η εν λόγω Επιτροπή ή
Υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Για τις ανάγκες εκτέλεσης της παρούσας, η αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων & Εφαρμογών πιστοποιεί
εγγράφως την ορθή εκτέλεση της σύμβασης προς την Επιτροπή Παραλαβής. Το χρονοδιάγραμμα προμήθειας
αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής, που
συγκροτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σε συνεργασία με την
αρμόδια οργανωτική Μονάδα (ή τον Επόπτη).
Εάν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται «πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής», που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις (αρ. 219, ν. 4412/2016).
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό «πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση
ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια (αρ. 219, ν. 4412/2016).
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου-τεχνικές προδιαγραφές
Α) Προμήθεια 69 έγχρωμων laser πολυμηχανημάτων Α4.
Στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνεται η προμήθεια 69 συνολικά σετ* γνήσιων αναλώσιμων
εκτύπωσης (έγχρωμων/μαύρων) συμβατών με την συσκευή που θα προσφέρει ο υποψήφιος
ανάδοχος
Β) Προμήθεια 1 έγχρωμου laser πολυμηχανήματος Α3
Στην ανωτέρω προμήθεια περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός (1) σετ* γνήσιων αναλώσιμων
εκτύπωσης (έγχρωμων/μαύρων) συμβατών με την συσκευή που θα προσφέρει ο υποψήφιος
ανάδοχος
σετ*  Ως σετ ορίζεται η πλήρης ομάδα γνήσιων αναλωσίμων που απαιτείται σε όλα τα χρώματα για
την λειτουργία του μηχανήματος.
πχ: (bw/cyan/magenta/yellow) ή (bw/color) ο οποίος και εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργία του
προσφερόμενου πολυμηχανήματος.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της
σύμβασης για είκοσι (20) πολυμηχανήματα, και η υπόλοιπη ποσότητα εντός σαράντα πέντε (45)
ημερών. Η ολοκλήρωση της παραλαβής θα ολοκληρωθεί εντός 2,5 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.

Παράδοση Πολυμηχανήματος/Αναλωσίμων:
68 Πολυμηχανήματα στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΔΥ, επί της οδού Αγράφων 3-5,
Μαρούσι
2 Πολυμηχάνηματα στον ΕΟΔΥ Β. Ελλάδος Θεσσαλονίκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

EIΔΟΣ: ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟ
Είδος : Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα
1

Γενικά Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1

Laser Πολυμηχάνημα

1.2

Ποσότητα

1.3

Καινούργιο, όχι Refurbished-Επισκευασμένο κ.λπ

NAI

1.4

Έγχρωμο

NAI

1.5

Σαρωτής

ΝΑΙ

1.6

Εκτυπωτής

ΝΑΙ

1.7

Αντιγραφικό

ΝΑΙ

1.8

Fax

ΝΑΙ

1.9

Ευανάγνωστη Έγχρωμη Οθόνη LCD (Αφής ≥6’’)

NAI

1.10

Εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματη)

ΝΑΙ

1.11

Duplex ADF

NAI

1.12

Μέγεθος Χαρτιού (Ελάχιστο) Α5 ή μικρότερο

ΝΑΙ

1.13

Μέγεθος Χαρτιού (Μέγιστο) Α3

ΝΑΙ

1.14

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α4 (b/w)

≥20 σελ/1’

1.15

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α4 (color)

≥20 σελ/1’

1.16

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α3 (b/w)

≥11 σελ/1’

1.17

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α3 (color)

≥11 σελ/1’

1.18

Mέγιστη Ποιότητα Εκτύπωσης

≥1200x2400 dpi

1.19

Μέγιστη Ανάλυση Αντιγραφής

≥600x600 dpi

1.20

Μέγιστη Ανάλυση Σάρωσης

≥600x600 dpi

1.21

Scan to Application

ΝΑΙ

1.22

Scan to Email

NAI

1.23

Scan to Local PC

NAI

1.24

Scan to Mac 10.9 or later

NAI

ΝΑΙ
1
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1.25

Scan to Multiple Destinations in a Single Scan Job

NAI

1.26

Scan to Network (via FTP/SMB)

NAI

1.27

Scan to Network Computer (SMB/FTP)

NAI

1.28

Scan to USB Memory Device

NAI

1.29

Print from USB Memory Device

NAI

1.30

Scan to WSD

NAI

1.31

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Win 10, Win 7,
Win 8, Win8.1,
Mac OS

1.32

Εκτιμώμενος Mηνιαίος Κύκλος Εργασιών

≥ 5500 σελ

1.33

Θύρα USB 3.0

NAI

1.34

Θύρα Εthernet

NAI

1.35

Wifi Capability

ΝΑΙ

1.36

Mobile Printing Capability (AirPrint, Google Cloud
Print, Mopria Certified)

NAI

1.37

App for printing, scanning ,email, scan from
mobile devices (phones, tablets)

NAI

1.38

Tray Capacity

≥ 500 σελ

1.39

Σήμανση CE

NAI

1.40

Eγγύηση Καλής Λειτουργίας

1.41

Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη στον χώρο μας με
ανταλλακτικά

≥ 1 έτη
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EIΔΟΣ: ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΕΓΧΡΩΜΟ
Είδος : Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα
1

Γενικά Χαρακτηριστικά

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.1

Laser Πολυμηχάνημα

1.2

Ποσότητα

1.3

Καινούργιο,
κ.λπ

1.4

Έγχρωμο

NAI

1.5

Σαρωτής

ΝΑΙ

1.6

Εκτυπωτής

ΝΑΙ

1.7

Αντιγραφικό

ΝΑΙ

1.8

Fax

ΝΑΙ

1.9

Ευανάγνωστη Έγχρωμη Οθόνη LCD (Aφής ≥ 4”)

NAI

1.10

Εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματη)

ΝΑΙ

1.11

Single-pass Duplex ADF

NAI

1.12

Μέγεθος Χαρτιού (Ελάχιστο) Α6 ή μικρότερο

ΝΑΙ

1.13

Μέγεθος Χαρτιού (Μέγιστο) Α4 ή μεγαλύτερο

ΝΑΙ

1.14

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α4 (b/w)

≥28 σελ/1’

1.15

Ταχύτητα Εκτύπωσης Α4 (color)

≥28 σελ/1’

1.16

Mέγιστη Ποιότητα Εκτύπωσης

≥1200x2400 dpi

1.17

Μέγιστη Ανάλυση Αντιγραφής

≥600x600 dpi

1.18

Μέγιστη Ανάλυση Σάρωσης

≥600x600 dpi

1.19

Scan to Application

ΝΑΙ

1.20

Scan to Email

NAI

1.21

Scan to Local PC

NAI

1.22

Scan to Mac 10.9 or later

NAI

1.23

Scan to Multiple Destinations in a Single Scan
Job

NAI

1.24

Scan to Network (via FTP/SMB)

NAI

1.25

Scan to Network Computer (SMB/FTP)

NAI

1.26

Scan to USB Memory Device

NAI

ΝΑΙ
Έως 69

όχι

Refurbished-Επισκευασμένο
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1.27

Print from USB Memory Device

NAI

1.28

Scan to WSD

NAI

1.29

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα

Win 10, Win 7,
Win 8, Win8.1,
Mac OS

1.30

Εκτιμώμενος Mηνιαίος Κύκλος Εργασιών

≥ 3000 σελ

1.31

Θύρα USB 3.0

NAI

1.32

Θύρα Εthernet

NAI

1.33

Wifi Capability

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

1.34

Mobile Printing Capability (AirPrint, Google
Cloud Print, Mopria Certified)

NAI

1.35

App for printing, scanning ,email, scan from
mobile devices (phones, tablets)

NAI

1.36

Σήμανση CE

NAI

1.37

Eγγύηση Καλής Λειτουργίας

1.38

Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη στον χώρο μας με
ανταλλακτικά

≥ 5 έτη
ΝΑΙ

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

50

20PROC006624244 2020-04-28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τόπος, ημερομηνία
ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια πολυμηχανημάτων
Αφού λάβαμε γνώση της Διακήρυξης Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με ΑΔΑΜ:………………….,
σας υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνουμε ότι αποδέχομαστε πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και
αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα:

Είδος

Προσφερόμενη
Ποσότητα

Αξία ανά
μονάδα
άνευ ΦΠΑ

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Αξία
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άνευ Φ.Π.Α.

με Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και κατακύρωσης
Επιπλέον των αποδεικτικών μέσων επί των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρ. 2.2.5.2. που
υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3.2 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει
να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα
ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης» επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση
(σύμφωνα με τη νομική του μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις /οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον προσωρινό ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσωρινού αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον προσωρινό ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο
δικαιολογητικό.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι αποκλεισμού
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες» - παρ. 2.2.3.1 της παρούσας
υποβάλλεται: απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
1 Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που
υπογράφουν το Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.5. της
παρούσας.

2

Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης» - παρ. 2.2.3.2., εδάφια α΄ και β’ της παρούσας
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

υποβάλλεται:
 Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς
το ελληνικό δημόσιο.
 Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά
που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του
ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις
του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα
αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε
φορέα–μέλος της.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Β.2.3.1 της παρούσας και για τον υπεργολάβο.

παρ.

Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης» - παρ. 2.2.3.2 εδάφιο γ΄ υποβάλλεται: πιστοποιητικό από
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
3 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

ΝΑΙ

Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση ή 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.
Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα» - παρ. 2.2.3.3, 2.2.3.4 υποβάλλεται:
πιστοποιητικό τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από την αρμόδια,
4
κατά περίπτωση αρχή.
Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.3, 2.2.3.4 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.3. της
παρούσας.
Για την περίπτωση 2.2.3.5. της παρούσας, ήτοι για τη μη αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 υποβάλλεται: Υπεύθυνη Δήλωση του
5 προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ήεμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του
οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.

ΝΑΙ

Αποδεικτικά Νομιμοποίησης :
Εάν ο Προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
 Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή
επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει) ή κατάλληλο αποδεικτικό δημοσίευσης στον διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση,
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο
1.
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου ή κατάλληλο αποδεικτικό δημοσίευσης στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση,
 Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για
τις Ε.Π.Ε περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, (με ημερομηνία
υπογραφής προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας
προσφορών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
Εάν ο Προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.:
 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των
τροποποιήσεων του καταστατικού.
 Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο
διαγωνισμό, (με ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών), στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα) για υπογραφή και
υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα
άτομο, ως αντίκλητος.

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ) και τα νομιμοποιητικά
αυτών έγγραφα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο ν. 4072/2012, όπως
ισχύει.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν
απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη
συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του
νόμιμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό
προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους).

Επί προσφορών Ενώσεων στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης να
περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης (με
2. ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας
προσφορών) από την οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη
συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση και στο Διαγωνισμό.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Επί προσφορών Ενώσεων υποβάλλεται στα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης (με ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών) συμφωνητικό μεταξύ των μελών
της Ένωσης με το οποίο:
 συστήνεται η Ένωση
 αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και
το ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα
3.
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,

ΝΑΙ

 δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader)
 ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενώσεις
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση
Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας που αποτελεί ένωση δεν υποχρεούται από την αναθέτουσα αρχή
να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην
περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.
Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε
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εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί
από την αναθέτουσα αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

Λοιπές Υποχρεώσεις/ διευκρινίσεις
Σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, έχει δηλώσει στην προσφορά
του είτε ότι στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, είτε ότι
προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτο μέρος της σύμβασης, που υπερβαίνει το 30% της αξίας της, τα
ίδια ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν, με την ίδια διαδικασία και εντός της
ίδιας προθεσμίας, από τον τρίτο ή/και τον προτεινόμενο υπεργολάβο εντός του φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσωρινού αναδόχου ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου Οικονομικού Φορέα ή, στα
κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Οικονομικού
Φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή, κατά
περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον προσωρινό ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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 (Ν. 4412/2016, άρθρο 130).
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη
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κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού
φορέα.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παρασχεθεί οριστικά το σύνολο της υπηρεσίας, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Το ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά την παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο
με την προϋπόθεση ότι θα τον ειδοποιήσει με αιτιολογημένο έγγραφο είκοσι (20) ημέρες πριν. Η
προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος.
Το ΔΣ του ΕΟΔΥ 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.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλο πρόσωπο
φυσικό ή νομικό.

Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος δικαιολογητικών που
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού:
Έχοντας υπόψη:
i.

Το ν. 4412/2016, άρθρο 104, παρ. 1, σύμφωνα με την οποία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να
καταλαμβάνουν το χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, το
χρόνο της υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 80, καθώς και το χρόνο σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ως άνω νόμου.

ii.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5035/28-9-2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης
και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» (ΑΔΑ:
6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ).

iii.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2210/19-4-2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης και
ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).
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Ενημερώνονται οι προσφέροντες για τη δημοσίευση της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α’/84/13-4-2020), άρθρο 41 «Κατ' εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», σύμφωνα με το
οποίο:
«1.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων
φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος
υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο
πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση,
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)
ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του
ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη
διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία
διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή
ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε
περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης
αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας
αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο.
Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του
αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής
των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης),
τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και
την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει
προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη
νομοθεσία.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.
Οδηγίες συμπλήρωσης:

Δεν συμπληρώνονται, λόγω μη συνάφειας με την παρούσα Διακήρυξη, τα παρακάτω πεδία:


Μέρος ΙΙΙ «Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»



Μέρος V «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνεται μόνο το παρακάτω πεδίο:
Ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»
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Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Π Ε ΥΘΥ Ν Η Σ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ ( T E ΥΔ )
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΑ)/ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ
ΦΟΡΕΑ (ΑΦ)
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 100046286
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15123
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Τηλέφωνο: 2105212-870-831
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.chatzistylianaki@eody.gov.gr, e.lykoura@eody.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://eody.gov.gr
Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΕΟΔΥ
- CPV: 30232000-4
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 100046286
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την Αναθέτουσα Αρχή (εάν υπάρχει): -

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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