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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία ΑναθέτουσαςΑρχής
Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΟΔΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αγράφων 3-5

Πόλη

Μαρούσι

Ταχυδρομικός Κωδικός

151 23

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL3– Αττική

Τηλέφωνο

210.5212.024-870-831

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

k.chatzistylianaki@eody.gov.gr– n.baltiras@eody.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τμήμα Προμηθειών
gasawgp.kokolBFFHFDHDGSGHDDHFAFAFFFP.KOp.kokol
https://eody.gov.gr
esi@keelpno.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, 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 Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας της χώρας.

1.2

ΣτοιχείαΔιαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος 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 της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό 62.07.02 με σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021,2022 της αναθέτουσας αρχής.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τηςσύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελείη προμήθεια ειδών και η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και τις
επισκευές των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων, στα
κτήρια του ΕΟΔΥ στην Αττική, διάρκειας ενός (1) έτους.
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Το προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και
ενενήντα λεπτών άνευ ΦΠΑ (27.560,90€)(ήτοι, 34.175,52€ συμπ. Φ.Π.Α.), το οποίο επιμερίζεται σε τρείς
Ομάδες ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ

Α

Β

Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επισκευές βλαβών των
εγκαταστάσεων και των μέσων
πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και
ανίχνευσης αερίων
Προμήθεια ειδών για την επισκευή
των βλαβών της ομάδας Α
Προληπτική συντήρηση των
εγκαταστάσεων και των μέσων
πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και
ανίχνευσης αερίων
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

6.084,00 €

7.544,16 €

5.476,90 €

6.791,36 €

16.000,00 €

19.840,00 €

27.560,90 €

34.175,52 €

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Αναλυτικά η περιγραφή της προμήθειας ανά Ομάδα παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
Oι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονταιστο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως εξής:
35111400-9 «Εξοπλισμός πυρασφάλειας», 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού
πυρόσβεσης».
Συνολικά η σύμβαση έχειδιάρκειααπό την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για
δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.Αναλυτικά το
χρονοδιάγραμμα προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών ανά Ομάδα, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών της παρούσας, ήτοι και των
τριώνΟμάδων (Α+Β+Γ), επί ποινής αποκλεισμού. Η σύνταξη των προσφορών θα γίνει αναλυτικά για κάθε
υπηρεσία και ανταλλακτικό των ομάδων Α, Β και Γ.Η προσφορά για την κάθε ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνάει
το συνολικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης ομάδας.
Ως κριτήριαποιοτικής επιλογής ορίζονται η καταλληλότητα του αναδόχου για την άσκηση της
επαγγελματικήςδραστηριότητας,η τεχνική-επαγγελματική ικανότητα στο αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης καθώς και η εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,άνευΦ.Π.Α.
Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένουπαρατίθεται στο Παράρτημα I.
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Το Φύλλο συμφωνίας με τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις παρατίθεται στο Παράρτημα IΙ
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτημα IΙΙ.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και κατακύρωσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤυποποιημένουΕντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρατίθενται στο
Παράρτημα V.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
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. 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».
3. 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)».
4. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α'/52/01.04.2019), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις» (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις των
Βιβλίων: I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία
2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία
2014/25/ΕΕ), IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) &V (Τελικές Διατάξεις)
του ν. 4412/2016»
5. Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄/27/6.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».
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7. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄/45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
10. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11. Το Ν. 4208/2013 (ΦΕΚ Α΄/252/18.11.2013), άρθρο 21, παρ. 6 «Τα 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».
12. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων Ν.4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013».
13. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'/34/23.03.2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”.
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄/145/5.8.2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
15. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/1781/23.5.2017) “Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”.
16. Το Ν. 3870/2010(ΦΕΚ Α’/141/17-08-2010) άρθρο 21,περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης.
17. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
18. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο ΜισθολόγιοΒαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
19. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’/14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
20. Το Ν. 4110/2013(ΦΕΚ Α΄/17/23-01-2013) άρθρο 23, παρ. 2,και τις τροποποιήσεις στον ΚΦΑΣ.
21. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’/167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
22. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α'/52/28.2.2013) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” και
το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις».
23. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’/134/18.6.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, και δη το Κεφάλαιο Πρώτο περί Επιτροπών
Προμηθειών Υγείας».
24. Το Ν. 4720/2017 (ΦΕΚ Α΄/74/19.05.2017) «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 Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», και ειδικά το Μέρος Γ’ «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας φορέων».
25. Το Ν. 4446/2016(ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016), “Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη7
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26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”.
Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/212/18.12.2018), “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις”.
Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’/247/27.11.1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Τη με αριθμό 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β'/1924/02.06.2017) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Την 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».
Την με αριθμό 57654/2017 (ΦΕΚ 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».
Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”.
Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’/137/29-8-2019), «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις».
Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία, και όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
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.
Την με αριθμό 76792/2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ/919/01.11.2019).
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8558/2019-8/11/2019 έγγραφο του ΕΟΔΥ περί συγκρότησης του ΔΣ σε
σώμα και εξουσιοδοτήσεις Προέδρου ΔΣ, κατά την 1η/6-11-2019 συνεδρίαση.
Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/90/1-5-2020), άρθρο 18 «Διασφάλιση λειτουργίας του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ.»
Την με αριθμό Γ4β/ΓΠ.οικ.46910/2020 (ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/30-7-2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/ΓΠ.76792/1-1-2019 (ΥΟΔΔ 919) απόφασης του
Υπουργού Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)»
Την με αριθμό Γ4β/ΓΠ.52936/2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/776/22-9-2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «2η
8
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40.

41.

42.

43.
44.

45.

1.5

τροποποίηση της υπ’ αρ. 76792/1-11-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 919)».
Το από ΥΣ-ΚΠ-4010/2020-13/11/2020 πρωτογενές αίτημα προμήθειας για την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης
αερίων με προμήθεια αναταλλακτικών στα κτήρια του Ε.Ο.Δ.Υ. για ένα (1) έτος, εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 27.560,90€άνευ ΦΠΑ (34.175,52 €συμπ. ΦΠΑ).
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ-4105/2020-19/11/2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς το ΔΣ
με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματος που αφορά στην συντήρηση και τις επισκευές των εγκαταστάσεων
και των μέσων πυρόσβεσης,πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων μετά των απαραίτητων
ανταλλακτικών στα κτήρια του ΕΟΔΥ στην Αττική, προυπολογισμού 34.175,52€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.».
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-25091/2020-26/11/2020 έγγραφο της Διοίκησης Ε.Ο.Δ.Υ. που αφορά
στην απόφαση του ΔΣ κατά την 78η/24-11-2020 συνεδρίαση περί έγκρισης του αιτήματος που αφορά
στην συντήρηση και τις επισκευές των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,πυροπροστασίας
και ανίχνευσης αερίων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στα κρίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική,
προυπολογισμού 34.175,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»., με ΑΔΑΜ: 20REQ007754003.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-1353/2021-20/01/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:
Ω5Μ146ΜΗΨ5-Ν1Ι και ΑΔΑΜ: 21REQ008030386.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΥΣ-ΚΠ 106/12-01-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς το ΔΣ του
Ε.Ο.Δ.Υ. με θέμα: «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, που αφορά στην συντήρηση και τις επισκευές των
εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων μετά των
απαραίτητων ανταλλακτικών στα κρίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική, προυπολογισμού 27.560,90€ άνευ
ΦΠΑ.».
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-1193/2021-18/01/2021 έγγραφο της Διοίκησης Ε.Ο.Δ.Υ. που αφορά στην
απόφαση του ΔΣ κατά την 2Η /15.01.2021 συνεδρίαση περί έγκρισης του σχεδίου Διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού συντήρηση και τις επισκευές των εγκαταστάσεων και των μέσων
πυρόσβεσης,πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στα
κρίρια του ΕΟΔΥ στην Αττική, προυπολογισμού 27.560,90€ άνευ ΦΠΑ.».

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειαδιαγωνισμού

Η υποβολή της προσφοράς είναι δυνατή έως 01-02-2021 σύμφωνα με τις οδηγίεςτης παρ. 2.4.2.και έως ώρα
15:00
Η αποσφράγιση των προσφορώνθα διεξαχθεί από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή,την 02-02-2021 και
ώρα 12:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123, Αττική.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικόεπίπεδο
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκεστην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και τουΚεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
9
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 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση https://eody.gov.gr.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασίασύναψηςτης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάςτους
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσονεπιλεγούν.
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθείωςτέτοιες.

10
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα τηςσύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:


Η Διακήρυξη με ταΠαραρτήματαπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και συγκεκριμένα:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές και όροι
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Φύλλο συμφωνίας με τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις (Ομάδα Β)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και κατακύρωσης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤυποποιημένουΕντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)



Η σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου.



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



Η προσφορά του αναδόχου.

2.1.2. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών - Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών
2.1.2.1. Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για τον διαγωνισμό
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται
εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
2.1.2.2.Η αναθέτουσα αρχήμπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβήςτων προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών,στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 121, παρ. 5 του
Ν. 4412/2016).
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2.1.3. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις 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).Ειδικότερα:


Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.



Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. 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.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, βιβλία και άλλα έντυπα μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ
αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του οικονομικού φορέα, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.4.

Εγγυήσεις (αρ. 72, ν. 4412/16)

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 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 της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικήςσύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ και 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975.

2.2.

Δικαίωμα συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού

2.2.1. Δικαίωμασυμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένασε:
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
απαιτείταιναπεριβληθούνσυγκεκριμένηνομικήμορφήγιατηνυποβολήπροσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και ειςολόκληρον, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
2.2.2.

Λόγοιαποκλεισμού (άρθρα 73, 74 ν. 4412/2016)

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
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2.2.2.1. Μέρος ΙΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες»
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
(αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
(ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης»
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α) Όταν ο οικονομικός φορέας 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.
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι, αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του ΤΕΥΔ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι ως άνω περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
ή/και
γ) 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 (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..
2.2.2.3. Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα»
Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να
μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.2.4 Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ. (συνέχεια)
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Όσοι τελούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:


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.



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 79 του ν. 4412/16.



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.

2.2.2.5 Όταν έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ.).
2.2.3. Αυτοδίκαιος αποκλεισμός οικονομικού φορέα από τη διαγωνιστική διαδικασία
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
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.

2.3

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής –Αποδεικτικά Μέσα - ΚριτήριοΑνάθεσης

2.3.1. Προσδιορισμός κριτηρίωνποιοτικής επιλογής
α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικήςδραστηριότητας (παρ. 2, αρ. 75, ν. 4412/16)
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από
τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
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πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
2. Aδεια λειτουργίας εταιρίας από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση / Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Πιστοποίηση της εταιρείας που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. Υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 618/43 του ΦΕΚ 52/
Β’/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ’ αριθµ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/Β’/
01.09.2005).
4. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και
άνευ ραφής σύμφωνα µε την ΥΑ 14165/1993, όπως απαιτείται.
5. Πιστοποιητικό κατά ADR για την υδραυλική δοκιμή - μεταφορά των φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
μονίμου συστήματος πυρόσβεσης σύμφωνα με την οδηγία 2010-35-ΕΝ της ΕΕ για την Υ.Α.
οικ12436/706/2011 – ΦΕΚ 2039/Β/13.09.2011.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
β.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 4, αρ. 75, ν. 4412/16)
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείταινα έχουνεκτελέσει παρόμοιες συμβάσεις (τουλάχιστον μία) κατά την τελευταία
τριετία (2018-2019-2020) συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά ίσο ή ανώτερο του 50% του
προϋπολογισμού της παρούσας (χωρίς ΦΠΑ) και να διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.
Ως «παρόμοια» ορίζεται σύμβαση με ενδεικτικό αντικείμενο «Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων
και των μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων».
Τέλος, απαιτείται να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία,ήτοι πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001:2015 ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή
ισοδύναμο, πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
OHSAS18001:2007/ISO 45001 ή ισοδύναμο.
γ. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.3.2.

Προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής-ΤΕΥΔ

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το
αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας προσωρινάτην υποχρέωση υποβολής των
αντίστοιχων πιστοποιητικών ενώ αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Συμβάσεων-ΕΑΑΔΗΣΥ(https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tousforeis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosiassymvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn).
Ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: (α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παρ.2.2.2, και (β) πληρούν τις προϋποθέσειςποιοτικής επιλογής της παρ. 2.3.1 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τουςτο προβλεπόμενο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
πουεπαναλαμβάνονται στο ΠαράρτημαV.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης.
Η υπογραφή του ΤΕΥΔ ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, ήτοι:
1. Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. 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.
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Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης:

 Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή USBflashdisk).
Απαιτείται συμπλήρωση όλων των απαιτητών από τη νομοθεσία πεδίων καθώς κι εκείνων που
χαρακτηρίζουν τον οικονομικό φορέα.
Στο Μέρος IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» συμπληρώνεται ΜΟΝΟη ένδειξη(a): Γενική ένδειξη για όλα τα
κριτήρια επιλογής.
ΔΕΝ συμπληρώνονται λόγω μη συνάφειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα παρακάτω πεδία:


Μέρος ΙΙΙ «Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»



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

 Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων: Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/ων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, υποβάλλεται με την προσφορά χωριστό ΤΕΥΔ που συμπληρώνεται και υπογράφεται
από τον τρίτο/ους, συμπληρώνοντας:
 Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
 Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού»
 ΤοΜέρος IV «Κριτήρια επιλογής» που καταδεικνύουν την ειδική ικανότητα την οποία δανείζει στον
προσφέροντα οικονομικό φορέα
 Το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις»
Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ
του προσφέροντος.
 Υπεργολάβοι: Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτο/ους (βλ. ΤΕΥΔ, Mέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα
των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί
υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο
υπεργολάβος συμπληρώνει και υπογράφει χωριστό ΤΕΥΔ το οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας:
 ΤιςΕνότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
 Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού»
 Το Μέρος VI«Τελικές Δηλώσεις»
Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για
την υπογραφή του ΤΕΥΔ του προσφέροντος.
Επισήμανση. Οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73
παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
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του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ. ή,
γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας,
από την αναθέτουσα αρχή, προθεσμίας.
2.3.3. Αποδεικτικάμέσα κατά τη σύναψη της σύμβασης
2.3.3.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων, οι όροι και οι 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.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του ΠαραρτήματοςV θα
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή από τον προσωρινό ανάδοχο στο Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, συνοδευόμενα από το σχετικό πίνακα συμπληρωμένο ανάλογα με τη νομική του μορφή.
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 στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον ο
οικονομικός φορέας γνωστοποιήσει τη σύμβαση εκείνη στο πλαίσιο της οποίας υπέβαλε στην αναθέτουσα
αρχή τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά (παρ. 6, άρθρο 79, ν.4412/16).
2.3.3.2. Προς απόδειξη εκπλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.3.1.(όπως
αναλυτικά αναφέρονταικαι στο Παράρτημα Ι της παρούσας, Ενότητες 7-8),υποβάλλονταιεπιπροσθέτως
στο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης τα κάτωθι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ενότητας 3.2:
(α) Σε ότι αφορά στην απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας:
1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού και εμπορικού Μητρώου του κράτους
εγκατάστασης στο αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού και
εμπορικού Μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
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του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
2. Aδεια λειτουργίας εταιρίας από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση / Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Πιστοποίηση της εταιρείας που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. Υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 618/43 του ΦΕΚ 52/
Β’/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ’ αριθµ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/Β’/
01.09.2005).
4. Πιστοποιητικό έγκρισης κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετά και
άνευ ραφής σύμφωνα µε την ΥΑ 14165/1993, όπως απαιτείται.
5. Πιστοποιητικό κατά ADR για την υδραυλική δοκιμή - μεταφορά των φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
μονίμου συστήματος πυρόσβεσης σύμφωνα με την οδηγία 2010-35-ΕΝ της ΕΕ για την Υ.Α.
οικ12436/706/2011 – ΦΕΚ 2039/Β/13.09.2011.
Όλες οι άδειες/πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ.
(β) Σε ότι αφορά στην απόδειξη τεχνικής-επαγγελματικής ικανότητας του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:
1. Υπογεγραμμένος Κατάλογος των κυριοτέρων παρόμοιων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παρασχέθηκαν, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν την τριετία 2018-2019-2020, με αναφορά στη συμβατική αξία, τη χρονική περίοδο και
το είδος του νομικού προσώπου, ως το παρακάτω πρότυπο:
Α/Α

Περιγραφή υπηρεσίας

Αξία

Χρονική περίοδος

Παραλήπτης υπηρεσίας

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής
για οικονομικούς φορείς-πελάτες του δημοσίου τομέα και Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 ή
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής για οικονομικούς φορείς-πελάτες του ιδιωτικού
τομέα, συνολικής αξίας αθροιστικά ίσης ή ανώτερης με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας.
2.

Πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σε ισχύ.

3.

Πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

4.

Πιστοποιητικό συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007/ISO
45001 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

(γ) Σε ότι αφορά στην απόδειξη τεχνικής-επαγγελματικής ικανότητας της ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ:
Υπογεγραμμένος κατάλογος νομίμου εκπροσώπου με το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες της
παρούσας σύμβασης, ο οποίος θα περιλαμβάνει α) τουλάχιστον έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ή
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Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ως Υπεύθυνο,και,β) ένα αρμόδιο άτομο κατά την εννοια της 618/43 ΥΑ.Ο
κατάλογος τεχνικού προσωπικού θα συνοδεύεται από:
i.

Την άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας
(για τον Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ).

ii.

Πιστοποιητικό του αρμοδίου ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση και την αναγόμωση των
πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (βλ. Υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 618/43
του ΦΕΚ 52/Β’/20.01.2005 και την τροποποιητική απόφαση αυτής υπ’ αριθµ. 17230/671 του ΦΕΚ 1218/
Β/ 01.09.2005).

iii. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (για το προσωπικό του αναδόχου). Σε περίπτωση που άτομο της
Ομάδας Έργου δεν ανήκει στο προσωπικό του αναδόχου, υποβάλλεται η δήλωση συνεργασίας αυτού
με τον ανάδοχο για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και το αντικείμενο το οποίο θα καλύψει.
Επισήμανση: εφόσον ο υπεύθυνος μηχανικός διαθέτει και το πιστοποιητικό του αρμοδίου ατόμου για τη
συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης,η απαίτηση για
το προσωπικό καλύπτεται.
2.3.4. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσειτιμής.

2.4

Κατάρτιση - ΠεριεχόμενοΠροσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το Παράρτημα Ι αυτής.
Προσφορά για ορισμένες μόνο Ομάδες ή για μέρος των ειδών και υπηρεσιών Ομάδας/Ομάδων απορρίπτεται.
Η προσφορά για μία Ομάδα που ξεπερνά το συνολικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης Ομάδας,
απορρίπτεται. (σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή στη σελ 5).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.4.6.
της παρούσας.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. 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 courierαποστολή προς την
αναθέτουσα αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγράφων 3-5, ΤΚ 15123,Μαρούσι, Αττική.
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Η ημερομηνία παραλαβής προσφοράς με οιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της
ημερομηνίας και ώρας λήξεως του διαγωνισμού, ήτοι 01-02-2021 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 άφιξηκαι 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 ποινής 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-email)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.560,90€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εντός του κυρίως Φακέλου περιλαμβάνεται:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να εμπεριέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο
2.4.3. έγγραφα. Ο εν λόγω φάκελος δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους, επί
ποινής αποκλεισμού.
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει να
εμπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τιςπαραγράφους2.4.4.,2.4.5., 2.4.6.επί
23

ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ46ΜΗΨ5-ΠΧ1

21PROC008033424 2021-01-21

ποινής αποκλεισμού και να αποτυπώνεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του ΠαραρτήματοςIΙΙ της
παρούσας,επί ποινής αποκλεισμού.
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:


από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),



το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και



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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΥΔ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε δακτυλογραφημένη μορφή, συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο αρμοδίως, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας. Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD, USB flash disk).
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 δικαιολογητικά νομιμότητας και κατακύρωσης καθώς και τα δικαιολογητικά για
την απόδειξη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (όπως αναφέρονται στην παρ. 2.3.3.2 και το
Παράρτημα Ι), εφόσον επιλεχθεί ως προσωρινός ανάδοχος.

Την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. 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. Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, την υπογράφει κάθε μέλος.
γ) Τεχνική Προσφορά, ως Παράρτημα ΙΙ.Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, πλέον του Φύλλου Συμφωνίας με
τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις για την Ομάδα Β (Πίνακας 1 και 2), περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα
αποδεικτικά μέσα επί της καταλληλότητας του είδους (τεχνικά φυλλάδια, αντίγραφα πιστοποιητικών ΕΝ, CE,
εγγυήσεις κλπ).
δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 του ν.
4412/16).
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά επί ποινής αποκλεισμού τα ως άνω
δικαιολογητικά συμμετοχής, συνοδευόμενα από τον παρακάτω Πίνακα, τον οποίο θα συμπεριλάβουν
συμπληρωμένο λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επεξηγήσεις / οδηγίες:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΝΑΙ

2.

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

ΝΑΙ

3.

Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον παραστεί)

ΝΑΙ

4.

Φύλλο συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣΧΟΛΙΟ

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-ΣΧΟΛΙΟ» θα καταγραφεί από τον οικονομικό φορέα το αντίστοιχο κεφάλαιο ή
ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» όπου περιλαμβάνεται το απαιτούμενο
δικαιολογητικό ή σχόλιο.
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να
περιλαμβάνειεπί ποινής αποκλεισμούτο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςτου Παραρτήματος IΙΙ σε
δακτυλογραφημένη μορφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος. Το συγκεκριμένο Έντυπο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή από το Τμήμα
Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD, USBflashdisk).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η δε
τιμή αναγράφεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε
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ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Οι τιμές των προσφορώνδεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς.
2.4.5

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

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 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.
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.
2.4.6.

Λόγοι απόρριψηςπροσφορών (αρ. 91, ν. 4412/16)

Hαναθέτουσα 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. (Τόπος - Χρόνος Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου « οικονομική προσφορά), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των
προσφορών αρ. 97, ν. 4412/16), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών-Αποσαφήνιση
Προσφορών), 3.2. (Πρόσκλησηγια την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης-Διακαιολογητικά
κατακυρωσης).
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,
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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,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας
προκήρυξης και αποκλίσειςως 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 οποίαο χρόνος ισχύος ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2.4.5. της
παρούσας προκήρυξης.
ιβ) στην οποίαδεν 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).
ιε) όποιον άλλο ειδικό λόγο απόρριψης καθορίστηκε για τις ανάγκες της παρούσας.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγησηπροσφορών–Αποσαφήνιση 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, ως εξής:
α) Η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ανά φύλλο. Ακολούθως, καταχωρείσε 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)Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει καιαποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»ανά φύλλο.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.
Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο
στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται από την αναθέτουσα αρχήστο Φάκελο του διαγωνισμού
μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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) 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.
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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.
Επισήμανση: Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα αποθηκευτικά μέσα (CD, USBflashdisk)που περιέχουν τα
ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με το κατά πόσον είναι
αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή
της.Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (CD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες
απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.Σε περίπτωση σύγκρουσης CD και έγγραφης προσφοράς,
υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.
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.

3.2

Πρόσκληση για την υποβολήδικαιολογητικώνκατακύρωσης-Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσωρινό
ανάδοχος και τον καλεί ναυποβάλει 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 (ΦΕΚ Α΄ 74), του συνόλου των δικαιολογητικών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα V και
στην παρ. 2.3.3. της παρούσας.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός
της ανωτέρω δεκαήμερης 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
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το
παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση
των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος καιη κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσααπό οικονομικής άποψης 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
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙV (Τ.Ε.Υ.Δ.) της παρούσας.
Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλειαληθή ή ακριβή δήλωσηή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
η διαδικασίαματαιώνεται.
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.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (παρ. 2, 3, αρ. 104, ν. 4412/16).
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου.

3.3

Κατακύρωση - σύναψησύμβασης

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
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ενστάσεων, και

 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104 ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης ένστασης κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
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

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 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.

3.5

ΜαταίωσηΔιαδικασίας

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
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σφάλμα ή η παράλειψη.

4.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Διάρκεια σύμβασης.

Συνολικά η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για δώδεκα
μήνες.Ειδικότερα η διαρκεια των εργασιών αναλύεται ως εξής:

(12)



Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β. Οι προβλεπόμενες επισκευές της ομάδας Α καθώς και η παράδοση των
υλικών της ομάδας Β πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.



Για την ΟΜΑΔΑ Γ. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:
Φάση 1η. Αφορά τις ως άνω προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης οι οποίες πρέπει να
ολοκληρωθούν εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.Ειδικά για τους πυροσβεστήρες η
συντήρηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών.
Φάση 2η. Αφορά τις ως άνω προβλεπόμενες τρίμηνες επισκέψεις ελέγχου.

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 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, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

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.

4.4

Δικαίωμα μονομερούς λύσης τηςσύμβασης

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
32

ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ46ΜΗΨ5-ΠΧ1

21PROC008033424 2021-01-21

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.

4.5

Υπεργολαβίες

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 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.

4.6

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (παρ. 1β, αρ. 72, ν.
33

ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ46ΜΗΨ5-ΠΧ1

21PROC008033424 2021-01-21

4412/2016), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (άνευ 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 τρεις (3) επιπλέον μήνες.
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.
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.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόποςπληρωμής
5.1.1. Εξόφληση αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου για την ομάδα Α και Β θα γίνει εφάπαξ μετά την παραλαβή των σχετικών
υπηρεσιών και ειδών και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού οριστικής παραλαβής του αντικειμένου των
εν λόγω ομάδων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου για την ομάδα Γθα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις μετά την ολοκλήρωση της κάθε
φάσης όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Η πληρωμή του αναδόχου για την 1ηφάση θα γίνει μετά
την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών με το 60% του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος. Η πληρωμή του
αναδόχου για την 2ηφαση θα γίνει μετά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών στη λήξη της σύμβασης με το
υπόλοιπο 40%, με την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής και την προσκόμιση των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών (άρθρο 200, παρ. 4, 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. Όλες οι πληρωμές
εκτελούνται σε ευρώ.

5.1.2. Κρατήσεις
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.



0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017]



Παρακράτηση 3% χαρτοσήμου υπέρ τρίτων.



Παρακράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου υπέρ τρίτων.



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 αναδόχουως εκπτώτου
5.2.1. Προϋποθέσεις έκπτωσης από τη σύμβαση
5.2.1.1.Όσον αφορά την προμήθεια υλικών
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της
αναθέτουσας αρχής, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε-αντικαταστάθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή σε
περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αν ο
ανάδοχος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
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.
5.2.1.2.Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
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υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε
με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση
και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:Ολική κατάπτωση της εγγύησης
συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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 (αφορά στην παροχή υπηρεσιών)
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,
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
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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.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
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 παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
6.2.1. Η παράδοση των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται στο εκάστοτε κτήριο, ήτοι:
 Για το κτήριο στο Μαρούσι (ΕΟΔΥ): Αγράφων 3-5, ΤΚ 15123.
 Για το κτήριο στη Βάρη (ΚΕΔΥ): Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34, ΤΚ 16672
 Για το κτήριο στον Πειραιά (ΞΕΝΩΝΑΣ): Βασιλικών 7, Καμίνια, ΤΚ 18540
 Ειδικά για το κτήριο ΕΟΔΥ επί της οδού Χειμάρρας 6, Μαρούσι, ΤΚ 15123, ισχύουν μόνο τα
οριζόμενα στην ενότητα 5 παράγραφο IV του παραρτήματος Ι.
6.2.2. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας υλικών (κατ’ άρθρο 208, ν. 4412/16)
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος
γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με πρακτική δοκιμασία.
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γ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και
με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η
σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση,
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.Μετά την
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το τυχόν κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της
για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.
4412/16 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Τα τυχόν έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή
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εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ανάδοχο.
7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα σχετικά ως άνω αναφερόμενα.
8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, επικαλούμενος λόγους
που ανάγονται στον κατασκευαστή Οίκο, ιδίως δε αδυναμία παραγωγής ή προμήθειας των ειδών από τον
τελευταίο. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προμηθευτεί τα υλικά από άλλους
προμηθευτές, καταλογίζοντας σε βάρος του Αναδόχου τη διαφορά της τιμής και κάθε άλλη πρόσθετης
δαπάνης, θετικής ή αποθετικής ζημίας. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άριστη κατάσταση του υλικού
μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το
χορηγούμενο είδος, ενώ, τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να διατεθούν προς επιχειρησιακή εκμετάλλευση
μόνον μετά την οριστική παραλαβή τους.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια, τον τρόπο και τον τόπο που
ορίζει η σύμβαση, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος. Κατά τα λοιπά, ως προς τον χρόνο παραλαβής των
παραδοτέων και την τυχόν απόρριψη αυτών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 209 και 213
του Ν. 4412/2016.
6.2.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (κατ’ άρθρο 219, ν. 4412/16)
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 3 του
άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη παραδοτέων –Αντικατάσταση
6.3.1. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση (κατ’ άρθρο 213, ν. 4412/16)
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
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από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει
την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής υπηρεσίας, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Απόρριψη παραδοτέου - αντικατάσταση υπηρεσιών (κατ΄άρθρο 220, ν. 4412/16)
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 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. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικης διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/16, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών απότην ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
άσκηση της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές και Όροι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ., ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.560,90€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα αφορά τη συντήρηση και τις επισκευές των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,
πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στα κτήρια του ΕΟΔΥ στην Αττική.
Κατά την τελευταία συντήρηση παρατηρήθηκαν ελλείψεις και βλάβες στον εξοπλισμό πυροπροστασίας των κτηρίων
του ΕΟΔΥ. Η παρούσα περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων ειδών, καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες
για την άμεση αποκατάσταση της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.175,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24 %).
Το αντικείμενο κατατάσσεται στους κωδικούς CPV: 35111400-9 (Εξοπλισμός πυρασφάλειας) και 50413200-5
(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης).
Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων
και των μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων των κτηρίων του ΕΟΔΥ στην Αττική, καθώς
επίσης και την κατασταλτική συντήρηση και τυχόν επισκευές μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών.
Ο ανάδοχος θα παρέχει στις υπηρεσίες στα κτήρια του ΕΟΔΥ στην Αττική, ανάλογα με τον εξοπλισμό του κάθε
κτηρίου, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 5 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρησης της παραγράφου 3.
Επίσης, οφείλει να προμηθεύσει τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να προβεί στην επισκευή των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισμού του κάθε κτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2.
Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατανέμεται στις παρακάτω ομάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α

Επισκευές βλαβών των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,
πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων

7.544,16 €

Β

Προμήθεια ειδών για την επισκευή των βλαβών της ομάδας Α

6.791.36 €

Γ

Προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης,
πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων

19.840,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

34.175,52 €

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός των ομαδων Α και Γ φαινεται στους παρακάτω πινακες 2 και 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.ΟΜΑΔΑ Α «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

1

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Κατ’ αποκοπή

2.304,00 €

2.856,96 €

2

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Κατ’ αποκοπή

3.360,00 €

4.166,40 €
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3

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κατ’ αποκοπή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.ΟΜΑΔΑ Γ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

420,00 €

520,80 €

6.084,00 €

7.544,16 €

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

2.800,00 €

3.472,00 €

2

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

880,00 €

1.091,20 €

3

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

1.940,00 €

2.405,60 €

4

ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

530,00 €

657,20 €

Κατ’ αποκοπή

2.900,00

3.596,00 €

Κατ’ αποκοπή

880,00

1.091,20 €

ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ
5
6

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ- ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

7

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

880,00

1.091,20 €

8

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

1.180,00

1.463,20 €

9

ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

3.410,00

4.228,40 €

160,00 €

198,40 €

ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
11

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

11

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

220,00 €

272,80 €

12

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

220,00 €

272,80 €

16.000,00 €

19.840,00 €

Κατ’ αποκοπή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Η κάθε ομάδα αφορά το σύνολο των κτηρίων της Αττικής.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να δώσουν τιμή για το σύνολο των ομάδων της παρούσας (ομάδες Α, Β και Γ) καθώς και για
το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών κάθε ομάδας.
Η σύνταξη των προσφορών θα γίνει αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και ανταλλακτικό των ομάδων Α, Β και Γ, σύμφωνα
με τις αντίστοιχες παραγράφους και το συμβατικό τίμημα των ομάδων αυτών θα προκύψει από την προσφορά του
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αναδόχου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

1.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)

Κατά την συντήρηση των μέσων και των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των κτηρίων του ΕΟΔΥ
παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό για την αποκατάσταση των οποίων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί
στις παρακάτω επισκευές.
1.1. ΚΤΗΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


διασύνδεση σηματοδοσίας fault προς τον πίνακα πυρανίχνευσης με τους πίνακες τοπικής κατάσβεσης
(αντικατάσταση μονάδας επιτήρησης -monitormodule)



διασύνδεση σήματος fire του Η/Ζ προς τον πίνακα πυρανίχνευσης



αντικατάσταση της πυροσβεστικής φωλιάς στην ταράτσα και τοποθέτησης μανόμετρου



μετακίνηση – αλλαγή θέσης 1 φωτεινού επαναλήπτη, 2 addressable ανιχνευτών καπνού και 1 τοπικού
πίνακα κατάσβεσης. Η μετακίνηση θα γίνει σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία



τοποθέτηση 7 νέων ανιχνευτών, 21 φωτεινών επαναληπτών σε σημεία που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία



για την μετακίνηση ή την τοποθέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών ο ανάδοχος οφείλει να
προβλέψει και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις



Αντικατάσταση 6 ανιχνευτών



επαναπρογραμματισμός του συστήματος όποτε απαιτείται



οι δύο (2) φιάλες του serverroomπρέπει να μετατραπούν ώστε να χρησιμοποιούν κατασβεστικό υλικό
INERGEN. Για το λόγο αυτό θα γίνει αντικατάσταση κλείστρου με νέο πιστοποιημένο που φέρει και
μανόμετρο, θα μπουν νέες ανεπίστροφες πιστοποιημένες, θα μπει φλαντζωτός μειωτής πίεσης και
πινακίδες σήμανσης υλικού καθώς και θα υποστούν υδραυλική δοκιμή. Τέλος θα πληρωθούν οι φιάλες με
κατασβεστικό υλικό INERGEN.

1.2. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ


προγραμματισμό των δύο σειρήνων στο ισόγειο και διόρθωση των περιγραφών των χώρων στον πίνακα
πυρανίχνευσης



αντικατάσταση εύκαμπτων σωλήνων και ανιχνευτών



αντικατάσταση πινάκων κατάσβεσης

Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των πινάκων κατάσβεσης με νέους οι οποίοι θα συνδεθούν με τις
υπάρχουσες καλωδιώσεις, ή επιπλέον καλωδιώσεις, όπου απαιτηθούν μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει
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ο ανάδοχος. Θα τοποθετηθούν όλα τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα και θα γίνουν οι απαιτούμενες
ρυθμίσεις έτσι ώστε το σύστημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία


επισκευή μίζας και διακόπτη εκκίνησης φορητής αντλία( hailin 7hp). Αντικατάσταση του σωλήνα
τροφοδοσίας 2΄΄, δύο βάνων εξόδου 2΄΄ και μπαταρίας 50 ΑΗ. Στο κόστος επισκευής περιλαμβάνονται όλα
τα ανταλλακτικά πλην της μπαταρίας.

1.3. ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


Αντικατάσταση πίνακα πυρανίχνευσης, ανιχνευτών, κομβίων, φαροσειρήνας



διερεύνηση της ανοιχτής καλωδίωσης και επισκευή.

Ο ανάδοχος μετά την αποπεράτωση υποχρεούται να εκτελέσει δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τους κανονισμούς
και μέχρι πλήρους εξασφάλισης της αξιόπιστης λειτουργίας της πυρανίχνευσης.
Στις δοκιμές τις οποίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει επιτυχώς, συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:


Έλεγχος τάσης τροφοδότησης των πινάκων.



Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας της εφεδρικής τροφοδότησης σε περίπτωση διακοπής τάσης.



Δοκιμή διατάξεως εντοπισμού βλαβών.



Δοκιμή χειροκίνητης σήμανσης συναγερμού.



Έλεγχος μετάδοσης σήμανσης πυρκαγιάς.



Δοκιμή διέγερσης πυρανιχνευτών.

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει με δικά του έξοδα και όποια άλλη δοκιμή κρίνει απαραίτητη για την εξασφάλιση της
αξιόπιστης λειτουργίας της εγκατάστασης.

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β)

Για την πραγματοποίηση των επισκευών της ομάδας Α είναι απαραίτητη η προμήθεια των κάτωθι υλικών για κάθε
κτήριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

1

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός

2

Πίνακας κατάσβεσης

3

Φαροσειρήνα addressable

1

4

Ανιχνευτής addressable καπνού APOLLO με βάση

15

5

Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με βάση

2

6

Συμβατικός ανιχνευτής καπνού με βάση

7

Φωτεινός επαναλήπτης

21

8

Μονάδα επιτήρησης – monitor module

1

9

Μανόμετρο γλυκερίνης 16bar

1

ΒΑΡΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1

8

2

2

1

19
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10

Συσσωρευτής πυροσβεστικού 12V/100AH

1

11

Πυροσβεστική φωλιά μεγάλη πλήρης, κόκκινη

1

12

Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς

2

13

Φαροσειρήνα συμβατική
Συσσωρευτής πυροσβεστικού 50Αh

2

14

1

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
α/α

Περιγραφή είδους

Προδιαγραφές

1

Πίνακας πυρανίχνευσης
συμβατικός

2

Πίνακας κατάσβεσης

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι 4 ζωνών ανίχνευσης
πιστοποιημένος, κατά ΕΝ 54-2 , ΕΝ 54- 4, θα διαθέτει CE
και θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον. Περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχοι
συσσωρευτές.
Ο πίνακας κατάσβεσης θα είναι 3 ζωνών ανίχνευσης και 1
περιοχής κατάσβεσης, πιστοποιημένος, κατά ΕΝ 54-2 , ΕΝ
54- 4 και EN12094-1, CE και θα έχει εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον. Να διαθέτει
λειτουργία crosszoning και λειτουργία συνεχούς
επιτήρησης όλων των κυκλωμάτων για τον εντοπισμό
βλαβών ή σφαλμάτων. Οι ζώνες να μπορούν να
απομονωθούν ξεχωριστά για εργασίες συντήρησης. Να
διαθέτει κλειδί απομόνωσης. Περιλαμβάνονται και οι
αντίστοιχοι συσσωρευτές.

3

Φαροσειρήνα addressable

4

Ανιχνευτής addressable καπνού με
βάση

5

Συμβατικός θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής με βάση

Οι φαροσειρήνες συναγερμού πρέπει να συμμορφώνονται
με το Παράρτημα 3 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 54, να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ZETAPREMIERAL
Ανιχνευτής APOLLO με βάση συμβατός με πίνακα ZETA,
PREMIERALL.
Περιλαμβάνεται η βάση του ανιχνευτή. Να έχουν εγγύηση
καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον.
Θα είναι σύμφωνοι με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ:
ΕΝ 54 – 5
Ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 60 °C
ή παρουσιαστεί απότομη άνοδος κατά 10 °C μέσα σε
χρονικό διάστημα 1 λεπτού.
2
Επιφάνεια επιτήρησης 25 ÷ 30 m περίπου, αναλόγως του
ύψους.
Διαθέτει ενδεικτική λυχνία LED που ανάβει όταν διεγερθεί.
Περιλαμβάνεται η βάση του ανιχνευτή.
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6

Συμβατικός ανιχνευτής καπνού με
βάση

7

Φωτεινός επαναλήπτης

8

Μονάδα επιτήρησης – monitor
module
Μανόμετρο

9
10
11

Συσσωρευτής πυροσβεστικού
συγκροτήματος
Πυροσβεστική φωλιά μεγάλη
πλήρης

12

Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας
πυρκαγιάς

13

Φαροσειρήνα συμβατική

14

Συσσωρευτής πετρελαιοκινητήρα

Θα είναι σύμφωνος με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ:
ΕΝ 54 – 7.
Διεγείρεται από την ύπαρξη κάθε μορφής καπνού. Η αρχή
λειτουργίας τους στηρίζεται στη διάθλαση φωτεινής
δέσμης όταν περάσει καπνός μπροστά από ένα ευαίσθητο
φωτοκύτταρο οπότε διαταράσσεται η ένταση του
ρεύματος ηρεμίας.
2
2
Επιφάνεια παρακολούθησης: 50 m ÷ 80 m
Διαθέτει ενδεικτική λυχνία LED που ανάβει όταν
διεγείρεται ο ανιχνευτής.
Περιλαμβάνεται η βάση του ανιχνευτή.
Με ενδεικτικό LED το οποίο συνεργάζεται με κάθε
ανιχνευτή (συμβατός με ανιχνευτές Apollo). Τοποθετείται
μακριά από αυτόν και ανάβει σε περίπτωση
ενεργοποίησης του.
Πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα ΕΝ 50130-4, ΕΝ
61000-6-3 και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2)
ετών τουλάχιστον.
Η μονάδα επιτήρησης – monitormodule αφορά τον
πίνακα πυρανίχνευσης ZETARPEMIERAL
Μανόμετρο γλυκερίνης 16bar
12V/100AH
Λαμαρίνα γαλβανιζέ. Διαστάσεις 70 X 63 X 18cm.
Περιλαμβάνει: Ανέμη, δεμένο πυροσβεστικό σωλήνα 1
3/4'' - 8 bar - 20 m με ταχυσυνδέσμους 1 3/4'' στα άκρα
του και προστατευτικά μανίκια, 2 ταχυσυνδέσμους 1 3/4''
με βόλτα, με αυλό ρυθμιζόμενο 2'' και με κρουνό
αλουμινίου 2'', κόκκινη
Το κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς πρέπει να
είναι χρώματος κόκκινο, σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 5411 και να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.
Οι φαροσειρήνες συναγερμού πρέπει να συμμορφώνονται
με το Παράρτημα 3 του Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 54 και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2)
ετών τουλάχιστον.
50 AH

Πέρα των παραπάνω υλικών όλα τα μικροϋλικά/εξαρτήματα/ανταλλακτικά/αναλώσιμα που θα χρειαστούν για
την ορθή εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να τα έχει λάβει υπόψη στην προσφορά
του.
Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται και η μεταφορά στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του ΕΟΔΥ.

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Γ)
Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στις εργασίες προληπτικής συντήρησης όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο μία φορά ανά έτος. Πέραν της προληπτικής συντήρησης ο ανάδοχος θα
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επισκέπτεται τα κτήρια ανά τρίμηνο για γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης και για τις απαραίτητες δοκιμές ενεργοποίησης των συστημάτων.
Γενικό έλεγχο της εγκατάστασης ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει και πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης
οπότε και θα καταγράψει την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τυχόν προβλήματα. Μετά από την καταγραφή της
κατάστασης, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με την Υπηρεσία θα προχωρήσει στη συντήρηση και τυχόν επισκευές,
δίνοντας προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις που πιθανόν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σε εγκαταστάσεις
κρίσιμων και επικινδύνων χώρων κλπ.
Συνολικά θα πραγματοποιήσει πέντε (5) επισκέψεις για γενικό έλεγχο και όσες απαιτούνται για προληπτική
συντήρηση και διαγνωστικούς ελέγχους μετά από κλήση λόγω βλάβης.
Για τις εγκαταστάσεις που ο ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ο πρώτος
γενικός έλεγχος και η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των επισκευών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: στο κόστος συντήρησης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των επισκέψεων.
I. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:


Έλεγχος, δοκιμές, συντήρηση των πινάκων πυρανίχνευσης (κεντρικού και επαναληπτικού εφόσον υπάρχει),
διαπίστωση τυχών βλαβών, ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας. Ελέγχεται
αν όλες οι λειτουργίες των πινάκων είναι κανονικές, θέτοντας αυτούς σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό
τρόπο.



Έλεγχος τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών,
ψευδό-συναγερμών (false alarms)κλπ .



Εφόσον υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη αυτών και
πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των σχετικών σφαλμάτων.



Μετρήσεις Ηλεκτρικών ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων των πινάκων κλπ.



Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών όλων των πινάκων και έλεγχος των συνδέσεων
αυτών. Αντικατάσταση εάν απαιτείται.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι συσσωρευτές των πινάκων που πρέπει να αντικατασταθούν θεωρούνται αναλώσιμα
υλικά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν το κόστος προμήθειας και αντικατάστασής τους
στο κόστος συντήρησης των πινάκων.



Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών)



Έλεγχος του συνόλου των πυρανιχνευτών και καθαρισμός εφόσον απαιτείται ή αντικατάσταση κατόπιν
έγκρισης από την υπηρεσία. Επανέλεγχος και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα
πυρανίχνευσης.
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Έλεγχος του συνόλου των, ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης (σειρήνες, φαροσειρηνες κλπ), για
διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρόσβεσης. Αντικατάσταση
εφόσον απαιτείται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία.



Έλεγχος, δοκιμή – ενεργοποίηση κομβίων χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς. Αντικατάσταση εφόσον
απαιτείται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία.

II.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι εργασίες της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, περιγράφονται παρακάτω:


Γενικός έλεγχος, διαπίστωση τυχών βλαβών, ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, αποκατάσταση κανονικής
λειτουργίας εξοπλισμού. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα ανίχνευσης αερίων είναι κανονικές,
θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.



Έλεγχος τυχόν σφαλμάτων του πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών,
ψευδό-συναγερμών (falsealarms)κλπ .



Εφόσον υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη αυτών και
πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των σχετικών σφαλμάτων.



Μετρήσεις Ηλεκτρικών Ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων των πινάκων κλπ.



Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση
εάν απαιτείται.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι συσσωρευτές των πινάκων που πρέπει να αντικατασταθούν θεωρούνται αναλώσιμα
υλικά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν το κόστος προμήθειας και αντικατάστασής τους
στο κόστος συντήρησης των πινάκων.



Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).



Έλεγχος του συνόλου των αισθητήρων (Ανιχνευτών αερίου) και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας
αυτών στο σύστημα ανίχνευσης. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία.
Επανέλεγχος και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα ανίχνευσης.

III.

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι εργασίες συντήρησης περιγράφονται παρακάτω:
α) Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβεσης


Έλεγχος πίεσης δικτύου παροχής νερού



Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκινητήρα



Έλεγχος στάθμης λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα



Αντικατάσταση λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα με νέο, τύπου ανάλογο με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή,
το κόστος του οποίου βαραίνει τον ανάδοχο.
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Αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού, φίλτρου αέρα, φίλτρου καυσίμου, το κόστος των οποίων βαραίνει τον
ανάδοχο.



Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας.



Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας.



Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση αερίου εάν απαιτείται.



Γενικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα
αυτοματισμού, έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού.



Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα.



Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων.



Έλεγχος διαρροής λιπαντικού με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.



Έλεγχος συστήματος απόρριψης καυσαερίων με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αποκατάσταση
διαρροής καυσαερίων εφόσον υπάρχει.



Έλεγχος στεγανών του άξονα των αντλιών για τυχόν διαρροές, αποκατάστασή τους εφόσον υπάρχουν.



Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις-βαλβίδες.



Έλεγχος συστήματος ψύξης για διαρροές – καθαρισμός εφόσον υπάρχουν.



Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών, επισκευή / αντικατάσταση εάν απαιτείται.

β) Υδροδοτικό Δίκτυο – Δίκτυο Αυτόματης Πυρόσβεσης Sprinkler.


Έλεγχος κατάστασης σωληνώσεων, εξαρτημάτων δικτύου, αποκατάσταση διαρροών.



Έλεγχος δικλείδων και βαλβίδων αντεπιστροφής, επισκευή ή αντικατάσταση εφόσον απαιτείται, κατόπιν
έγκρισης από την υπηρεσία.



Έλεγχος δίκρουνου και επισκευή εάν απαιτείται.



Έλεγχος μανομέτρων, αντικατάσταση εάν απαιτείται.



Έλεγχος πίεσης σε ακραίους κλάδους του δικτύου.



Έλεγχος των πυροσβεστικών φωλιών ως εξής:
 Έλεγχος μεταλλικού ερμαρίου πυροσβεστικής φωλιάς, αποκατάσταση διαπιστωμένων φθορών
 Έλεγχος λειτουργίας κρουνού τροφοδοσίας της κάθε πυροσβεστικής φωλιάς.
 Ξετύλιγμα όλου του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα και οπτικός έλεγχος για σημεία κοπής ή φθοράς
που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του.
 Έλεγχος λειτουργίας και καλής κατάστασης του εκτοξευτήρα.
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 Έλεγχος ύπαρξης ταχυσυνδέσμων με σφιγκτήρα.

 Έλεγχος ύπαρξης και καλής κατάστασης του ρυθμιζόμενου ακροφυσίου 2" .
 Έλεγχος καλής κατάστασης των o-ring (στα ρακόρ)
 Επικόλληση αυτοκόλλητου με την ένδειξη "ΟΚ" και την ημερομηνία έλεγχου (μήνας/έτος). Τυχόν
παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο να καταγράφονται ξεχωριστά για κάθε πυροσβεστική
φωλιά.
Μετά τη συντήρηση το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία και θα δοκιμασθεί (θα γίνει δοκιμή με μάνικα) σε
συνεννόηση με την Υπηρεσία.
Σε ότι αφορά το δίκτυο, τα βήματα που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο είναι τα εξής:


Έλεγχος καλής λειτουργίας της παροχής νερού πυρόσβεσης από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.



Έλεγχος διαδρομής δικτύου διαπίστωση φθορών και δυσλειτουργιών επισκευή βλαβών μικρού μεγέθους
καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.

IV.



Έλεγχος στεγανότητας δικτύου, αποκατάσταση διαρροών όπου απαιτείται.



Έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων και οργάνων έλεγχου και ασφαλείας δικτύου.
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων του ΕΟΔΥ.
Συγκεκριμένα, η συντήρηση, η αναγόμωση και ο εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σε εφαρμογή
τηςΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ
1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/16-6-2008 «Τοποθέτηση
δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα σχετικής νομοθεσίας.
Οι εργασίες που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες ελέγχου
της προηγούμενης συντήρησης.
Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα θα πρέπει να αλλαχθούν. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν
ακατάλληλοι θα καταγραφούν (με αναφορά στην αιτία ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν στην υπηρεσία για να
καταστραφούν, μετά από σχετική έγκριση και κατάθεση πρωτοκόλλου καταστροφής. Επίσης, πρέπει να δοθεί
υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των πυροσβεστήρων που αποσύρονται.
Γενικά, τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων (σκόνη, εξαρτήματα πχ
μανόμετρα, κλείστρα, λάστιχα κ.τ.λ.) θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι απαιτούνται:
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 πιστοποιητικό κατά ΕΝ 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης καθώς και πληροφοριακό
δελτίο προϊόντος (MaterialSafetyDataSheet - MSDS) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται
στους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης,
 πιστοποιητικό κατά ΕΝ 1568 (part 3) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και πληροφοριακό
δελτίο προϊόντος (MSDS) του χρησιμοποιούμενου αφρού που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες
μηχανικού αφρού,
Επιπλέον, το κόστος που θα προκύψει από τους πυροσβεστήρες που θα υποβληθούν στη διαδικασία της
υδραυλικής δοκιμής περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης.
Το σύνολο των πυροσβεστήρων ανά κτίριο και η διαδικασία συντήρησης αυτών φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα του
κάθε κτηρίου.
Για την αποκομιδή, ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει το σχετικό προσωπικό και εργαλεία μεταφοράς
(καρότσι, παλετοφόρο, κλπ).
Η συλλογή των πυροσβεστήρων από όλα τα κτήρια θα γίνει σε μία ή περισσότερες φάσεις και ο ανάδοχος
υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή των συντηρημένων, εφόσον
απαιτείται, έτσι ώστε, η Υπηρεσία να είναι πάντα καλυμμένη με πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των
κτηρίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό
πυροσβεστήρων κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, με τα αρμόδια γραφεία, το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για
λόγους λειτουργίας της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία θα φροντίσει να έχει στην διάθεση του αναδόχου προσωπικό της,
ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή του σε όλους τους χώρους των κτηρίων του ΕΟΔΥ (τεχνικούς ή κλειστούς).
Όλες οι διαδικασίες ελέγχου – συντήρησης θα καταγράφονται σε σχετική έκθεση εργασιών συντήρησης.
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία σήμανση, ημερομηνία ελέγχου,
συντήρησης και αναγόμωσης και ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.
Ο ανάδοχος συντηρητής εκδίδει υποχρεωτικά βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για τους
πυροσβεστήρες του κτηρίου τους οποίους συντήρησε.
Μετά την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της Σύμβασης, ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθούν, κατόπιν επιθεώρησης από την Υπηρεσία, ότι είναι ακατάλληλοι για
χρήση σύμφωνα με τις ενδείξεις των μανομέτρων ελέγχου, χωρίς αυτοί οι πυροσβεστήρες να έχουν χρησιμοποιηθεί
είτε σε κατάσβεση, είτε σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, είτε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με
υπαιτιότητα του ΕΟΔΥ. Ο ανάδοχος συντηρητής δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει σε λειτουργική κατάσταση
πυροσβεστήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατάσβεση ή σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, ή
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα του ΕΟΔΥ.

Σελίδα 55 από 81

ΑΔΑ: Ψ6ΩΧ46ΜΗΨ5-ΠΧ1

21PROC008033424 2021-01-21
V.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται:
Έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης /πυρόσβεσης (πίνακας τοπικής κατάσβεσης, του ηλεκτρικού κυκλώματος
ενεργοποίησης των φιαλών, της χρονοκαθυστέρησης κλπ).
Έλεγχος των τοπικών πινάκων κατάσβεσης ως προς τη σωστή λειτουργία των συσσωρευτών

και αντικατάσταση

αυτών εάν απαιτείται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία.
Έλεγχος των πυρανιχνευτών στους υπό κάλυψη χώρους και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο
σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης καθώς και του cross zoning.
Έλεγχος κυκλωμάτων πυρανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών) των προστατευόμενων χώρων.
Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των
απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.
Έλεγχος του συνόλου των κομβίων / διακοπτών χειροκίνητης πυρόσβεσης και απενεργοποίησης χειροκίνητης
πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των κομβίων /
διακοπτών σε κατάσταση σωστής λειτουργίας, όπου απαιτείται.
Πλήρης οπτικός έλεγχος του προστατευόμενου χώρου και επιβεβαίωση της ακεραιότητας αυτού, εξακρίβωση
επάρκειας της ποσότητας κατασβεστικού υλικού σε σχέση τον προστατευόμενο χώρο.
Έλεγχος των σημάνσεων των ανοιγμάτων, του συστήματος κλεισίματος θυρών (όπου υπάρχει).
Δοκιμή ανίχνευσης και ενεργοποίησης του συστήματος, με σύνδεση στην θέση των ηλεκτροβαλβίδων /
πυροκροτητών.
Επανασύνδεση του μηχανισμού ενεργοποίησης των φιαλών και θέσει του συστήματος σε κατάσταση λειτουργίας.
Ανάρτηση πίνακα (εάν δεν υπάρχει) με οδηγίες χειρισμού των πινάκων.
Όσον αφορά τις φιάλες ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες.
Έλεγχος των φιαλών κατασβεστικού υλικού (CO2, INERGEN) και φιαλών ενεργοποίησης συστοιχίας (pilot) και
συντήρηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και την Κ.Υ.Α. 1230/671/2005. Εάν σύμφωνα με τις ενδείξεις των
πινακίδων ελέγχου των φιαλών κατασβεστικού υλικού απαιτείται συντήρηση, τότε ο ανάδοχος προχωρεί στην
πραγματοποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, η συντήρηση πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, βάσει των
ημερομηνιών που αναγράφονται στις πινακίδες ελέγχου των φιαλών. Τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάνσεων
και έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων καθαρισμός των ακροφυσίων.
Έλεγχος της στήριξης των φιαλών.
Έλεγχος πυροκροτητών ενεργοποίησης φιαλών και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι
πυροκροτητές που πρέπει να αντικατασταθούν θεωρούνται αναλώσιμα υλικά και οι υποψήφιοι θα πρέπει να
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συμπεριλάβουν το κόστος προμήθειας και αντικατάστασής τους στο κόστος συντήρησης. Ομοίως και οι εύκαμπτοι
σωλήνες υψηλής πίεσης.
Ειδικά για τις τέσσερις (4) φιάλες Inergen, 67lt, της εταιρίας TYCO (Total Walther) που καλύπτουν τους χώρους των
server στο κτίριο του ΚΕΔΥ στη Βάρη, απαιτείται να γίνει υδραυλική δοκιμή και αντικατάσταση του κλείστρου
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ο σχετικός εξοπλισμός και η διαδικασία συντήρησης των φιαλών τοπικής κατάσβεσης φαίνεται στον αντίστοιχο
πίνακα του κάθε κτηρίου.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ελέγχεται η πληρότητα των πυροσβεστικών σταθμών, καθώς και η κατάσταση των εργαλείων.
Περιλαμβάνεται η συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Το κόστος ελέγχου των πυροσβεστικών σταθμών και συντήρησης των αναπνευστικών συσκευών
περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης των πυροσβεστήρων.

4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΜΑΔΕΣ Α και Β
Οι προβλεπόμενες επισκευές της ομάδας Α καθώς και η παράδοση των υλικών της ομάδας Β πρέπει να
ολοκληρωθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου για την ομάδα Α και Β θα γίνει εφάπαξ μετά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών και
ειδών.
ΟΜΑΔΑ Γ
Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:
Φάση 1η. Αφορά τις ως άνω προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 2
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικά για τους πυροσβεστήρες η συντήρηση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός
20 ημερών.
Η πληρωμή του αναδόχου για την 1η φάση θα γίνει μετά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών με το 60% του
αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος.
Φάση 2η. Αφορά τις ως άνω προβλεπόμενες τρίμηνες επισκέψεις ελέγχου.
Η πληρωμή του αναδόχου για την 2η φαση θα γίνει μετά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών στη λήξη της
σύμβασης με το υπόλοιπο 40%.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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5.1. ΚΤΗΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
I.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Το σύστημα αποτελείται από ένα πίνακα πυρανίχνευσης PREMIERAL της εταιρίας ZETA 4 ζωνών, 170 αναλογικούς
ανιχνευτές καπνού και αντίστοιχα ενδεικτικά LED επισήμανσης χώρων, 14 μπουτόν συναγερμού και 9 φαροσειρήνες.
II.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στο κτήριο δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αεριών
III.

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το δίκτυο αποτελείται από 15 πυροσβεστικές φωλιές, sprinklers στους χώρους των υπογείων γκαράζ, δοχείο
διαστολής ELBI 300 lt 1 ¼” και πιεστικό συγκρότημα με ηλεκτροκίνητη αντλία CRYSTAL MOTORS, K500L, 50KW,
πετρελαιοκίνητη αντλία MDM CZ 4102 Q και αντλία JOKEY FORAS PSV 280 9T (μπαταρία 12V 100AH).
IV.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συντήρηση (I) πρέπει να
γίνει στο σύνολο των πυροσβεστήρων ήτοι 160 τεμάχια. Σε 44 από αυτάθα γίνει ταυτόχρονα με το (I) περαιτέρω
συντήρηση και αναγόμωση, ενώ σε 14 θα γίνει επιπλέον εργαστηριακός έλεγχος και ανανέωση της γόμωσης όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: από τους παρακάτω πυροσβεστήρες, έξι (6) PA6, ένας (1) CO5 και ένας (1) CO2 θα παραληφθούν
και θα παραδοθούν στο κτήριο του ΕΟΔΥ επί της οδού Χειμάρρας 6 στο Μαρούσι. Ο ανάδοχος οφείλει να αφήσει
πυροσβεστήρες ασφαλείας για την κάλυψη του κτιρίου.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Δ.Υ. - ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ

Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ

(I)

(II)

(III)

1

AFFF6

1

2

CO2

8

3

CO5

16

4

PA2

1

5

PA6

130

6

PA12

2

1

7

PA25

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:

V.

1

44

10

160

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στους κρίσιμους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους και στο serverroom υπάρχει διασυνδεδεμένο με το σύστημα
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πυρανίχνευσης, σύστημα ολικής κατάκλισης με φιάλες CO2.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
ΟΣ ΧΩΡΟΣ

SERVER ROOM

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η/Ζ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΚΑΠΝΟΥ

4

4

1

1

ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚ
ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

4

1

3 ΦΙΑΛΕΣ CO2 60 KG
ΚΑΙ PILOT CO2 2KG

1
3 ΦΙΑΛΕΣ CO2
60 KG ΚΑΙ PILOT
CO2 2KG

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΟΣ ΦΙΑΛΩΝ

2 ΦΙΑΛΕΣ

2 ΦΙΑΛΕΣ CO2 60 KG
ΚΑΙ PILOT CO2 2KG

Συνολικά υπάρχουν δέκα (10) φιάλες, εκ των οποίων οι επτά (7) χρήζουν συντήρησης και υπερηχογραφικού ελέγχου,
η μία (1) χρήζει και υδραυλικής δοκιμής, ενώ οι δύο φιάλες του serverroom θα τροποποιηθούν και ελεγχθούν
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Όλοι οι πίνακες τοπικής κατάσβεσης (4) είναι KENTECELECTRONICS τριών ζωνών με δύο μπαταρίες 12V – 7ΑΗ
έκαστος.
VI.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτήριο του Αμαρουσίου υπάρχουν επτά (7) πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και ένας (1) σταθμός με
αναπνευστική συσκευή.

5.2. ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ
I.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης του κτηρίου είναι οNOTIFEIRID 2000 της HONEYWELL πιστοποιημένος κατά
EN54-2/4. Στην εγκατάσταση υπάρχουν επίσης δύο υποπίνακες IDR -2ANOTIFEIR της HONEYWELL, 13 φαροσειρήνες,
8 κουδούνια συναγερμού, 237 ανιχνευτές και 70 ενδεικτικά LEDS επισήμανσης χώρων.
II.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Επειδή στα εργαστήρια χρησιμοποιείται προπάνιο για την κάλυψη των αναγκών τους, υπάρχει και σύστημα
ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κτηρίου. Ο πίνακας ελέγχου ανίχνευσης αερίου
του πρώτου ορόφου είναι ο ADOS MULTITRONIK 592 και του δευτέρου ορόφου ο ADOS MULTITRONIK 602. Συνολικά
είναι τοποθετημένοι στα εργαστήρια 26 ανιχνευτές ADOSGTR 196.
Επιπλέον εξωτερικά του κτηρίου όπου είναι εγκατεστημένες οι φιάλες προπανίου, υπάρχει ένας ανιχνευτής
TC100N/LPG ενώ ο πίνακας της εγκατάστασης (BS - 304 της OLYMPIAELECTRONICS) βρίσκεται στο χώρο του
θυρωρείου.
III.

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
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Το δίκτυο αποτελείται από 15 πυροσβεστικές φωλιές, sprinklers στους χώρους των υπογείων, και πιεστικό
συγκρότημα με ηλεκτροκίνητη αντλία CRYSTAL MOTORS K 200 L 1-2 Β3, πετρελαιοκίνητη αντλία MDM ZN 485 QA και
αντλία JOKEY.
Το δοχείο διαστολής είναι προς αντικατάσταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενώ υπάρχουν και 6 βαλβίδες
preaction.
Επιπλέον εξωτερικά του κτηρίου υπάρχει φορητή αντλία( hailin 7hp) που πρέπει να επισκευαστεί σύμφωνα με την
παράγραφο 1.
IV.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο σύνολο των
πυροσβεστήρων ήτοι 107 τεμάχια πρέπει να γίνει η ετήσια συντήρηση. Το είδος των πυροσβεστήρων του κτηρίου
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Κ.Ε.Δ.Υ. - ΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34, ΒΑΡΗ
Α/Α

ΤΥΠΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)

1

AFFF9

5

2

CO5

21

3

PA6

74

4

PA12

5

5

PO12

2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:

V.

107

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στους κρίσιμους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους και στο server room υπάρχει διασυνδεδεμένο με το σύστημα
πυρανίχνευσης, σύστημα ολικής κατάκλισης με φιάλες CO2 και INERGEN όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Ανιχνευτές
καπνού

Θερμικοί
ανιχνευτές

1

1

1

1

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.)

0
1

2
1

INERGEN ING 541
INERGEN ING 541
CO2 50 KG
CO2 50 KG

ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 1

1

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 2

1

ΧΩΡΟΣ Γ.Π. ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΧΩΡΟΣ UPS

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
DATA ROOM EKEY
DATA ROOM ΚΕΔΥ

1
2

Διαδικασία
έλεγχου
φιαλών
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

CO2 50 KG

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1

CO2 50 KG

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1

1

CO2 50 KG

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1

1

CO2 50KG

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τύπος φιάλης

ΠΟΣ/ΤΑ
φιαλών
2
2

Στις τέσσερις (4) φιάλες Inergen, 67lt, της εταιρίας TYCO (TotalWalther) θα γίνει υδραυλική δοκιμή σύμφωνα με την
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παράγραφο 3.

Συνολικά υπάρχουν 8 πίνακες τοπικής κατάσβεσης οι οποίοι πρόκειται να αντικατασταθούν σύμφωνα με την
παράγραφο 1, οι οποίοι συνδέονται με 1 μπουτόν πίνακα, 1 μπουτόν-κλειδί πίνακα και 1 σήμανση "stop αέριο",
έκαστος.
Στον χώρο των φιαλών προπανίου, εξωτερικά του κτηρίου, υπάρχουν δύο (2) στεγανοί θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές,
ενώ δεν υπάρχει σύστημα κατάσβεσης.
VI.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτίριο της Βάρης υπάρχουν επτά (7) πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και δυο (2) σταθμοί με αναπνευστικές
συσκευές.

5.3. ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
I.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Στο κτήριο δεν υπάρχει σύστημα τοπικής κατάσβεσης, ενώ το υπάρχον σύστημα πυρανίχνευσης και αναγγελίας
πυρκαγιάς είναι παλιό και δυσλειτουργικό και χρήζει αντικατάστασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1. Ως εκ
τούτου ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση για προληπτική συντήρηση του συστήματος, αλλά μόνο όλων των
απαραίτητων δοκιμών κατά την εγκατάσταση του νέου συστήματος και των τρίμηνων επισκέψεων.
II. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Στο κτήριο δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων.
III. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Στο κτήριο δεν υπάρχει πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, αλλά μόνο απλό υδροδοτικό δίκτυο με 4 πυροσβεστικές
φωλιές με λάστιχο.
IV. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Η διαδικασία ελέγχου των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συντήρηση πρέπει να γίνει
στο σύνολο των πυροσβεστήρων του κτηρίου ήτοι 12 τεμάχια. Σε 7 από αυτούς θα γίνει επιπλέον περαιτέρω
συντήρηση και αναγόμωση, ενώ δεν απαιτείται για το έτος 2021 εργαστηριακός έλεγχος σε κάποιον από τους
πυροσβεστήρες.
ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 7, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
(ΣΥΝΟΛΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ)

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

1

CO2

1

2

CO5

1

3

PA6

8

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ

6
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4

PA12

1

5

PO12

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ:

12

1

7

V.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

VI.

Στο κτήριο του Πειραιά δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής.

VII.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Στο κτίριο του Πειραιά υπάρχει ένας (1) πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών προληπτικής συντήρησης της κάθε εγκατάστασης θα εκδίδεται από τον
ανάδοχο συντηρητή Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και θα συμπληρώνεται το βιβλίο
έλεγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας (Κόκκινο Βιβλίο). Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου θα
συμπληρώνεται και σε κάθε επίσκεψη του συνεργείου στα κτήρια του ΕΟΔΥ είτε τακτική είτε έκτακτη.
6.2. Τηλεφωνική υποστήριξη 24/7.
6.3. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης κατασκευής, θα είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κειμένου και θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους
στην υπηρεσία από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας του, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.
6.4. Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στις προδιαγραφές.
6.5. Τα προσφερόμενα υλικά θα συνοδεύονται κατά την παράδοση από τα πιστοποιητικά ελέγχου (CE) από τη χώρα
προελεύσεως τους.
6.6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ΕΟΔΥ πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας των
τοποθετημένων υλικών του εξοπλισμού (όπου προβλέπεται), τον οποίο θα εγκαταστήσει. Τα πιστοποιητικά
αυτά θα προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους αρμόδιους οργανισμούς ελέγχου και εγκρίσεως
βιομηχανικών κατασκευών.
6.7. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ
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6.8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 1
και 3, καθώς και σε άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες παραγράφους, αλλά
κρίνονται απαραίτητες για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πυροπροστασίας που θα
συντηρήσει ή /και επισκευάσει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΕΟΔΥ.
6.9. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση προκύψει ανάγκη επισκευής μετά ανταλλακτικών, ο ανάδοχος
συντηρητής θα ενημερώνει εγγράφως με την υποβολή οικονομικής προσφοράς την Υπηρεσία για το κόστος
αυτών, το οποίο θα βαρύνει την Υπηρεσία. Η υποβολή προσφοράς δεν συνεπάγεται την ανάθεση των εν λόγω
εργασιών επισκευής στον ανάδοχο συντηρητή.
6.10. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης των συστημάτων και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, ο
ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή για τον έλεγχο της
βλάβης, όσες φορές χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης εντός 3 ωρών και να συντάξει σχετική τεχνική
έκθεση για τις απαιτούμενες εργασίες και υλικά αποκατάστασης.
6.11. Ο συντηρητής οφείλει να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό, για το χειρισμό των μέσων πυροπροστασίας
και την σωστή και άμεση χρήση τους.
6.12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει τον εξοπλισμό που τοποθέτησε και να συμπληρώσει και να
υπογράψει τις καρτέλες του εξοπλισμού όπου απαιτείται.
6.13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας (τακτικές
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
6.14. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής εξειδικευμένων εργασιών από Εταιρία Αντιπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του
εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα αναθέσει την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών στην Αντιπρόσωπο Εταιρία,
ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ.

7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
7.2 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
7.3 Στην περίπτωση εργασιών (προγραμματισμένων ή μη) που απαιτούν παρεμβάσεις εκ μέρους του αναδόχου
που μπορεί να δυσχεράνουν ή και να εμποδίσουν την εύρυθμη λειτουργία του κτηρίου, θα πρέπει αυτές –
κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση και τα αρμόδια γραφεία του ΕΟΔΥ- να πραγματοποιούνται σε ώρες ή
ημέρες μη εργάσιμες, χωρίς επιπλέον αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή.
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7.4 Σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης,
υποχρεούται όμως να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς που αφορούν σε τέτοιες εργασίες. Σε
περιπτώσεις νυχτερινής εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του πρόσθετο και
ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και παντός τρίτου, καθώς και κατάλληλα
μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη σωστή
εκτέλεση των εργασιών.
7.5 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων
και στοιχείων του κτηρίου και έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για τυχόν ζημιές ή αξιώσεις που
προκύψουν σε κάθε περίπτωση από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του.
7.6 Ο ανάδοχος συμμορφώνεται με κάθε νόμο, διάταξη και κανονισμό ασφαλείας σχετικά με την παροχή των
Συμβατικών Υπηρεσιών, που ισχύει στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τις σχετικές
υποδείξεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια.
7.7 Ο ανάδοχος θα πρέπει να καθαρίζει τους χώρους εργασίας του από εύφλεκτα υλικά, να αποθηκεύει
εύφλεκτες και επικίνδυνες ουσίες σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και γενικά να λαμβάνει όλα τα
νόμιμα αλλά και κατά κοινή πείρα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.
7.8 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Υπηρεσία, ως
εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και
αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
7.9 Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης της
υπηρεσίας για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, θα εκλαμβάνεται ως
πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση
συνέπειες εις βάρος του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Φύλλο συμφωνίας με τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις (Ομάδα Β)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ομάδα Β):
Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, πλέον του Φύλλου Συμφωνίας με τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις (Πίνακας 1 και
2), περιλαμβάνονταιτα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα επί της καταλληλότητας του είδους (τεχνικά φυλλάδια,
αντίγραφα πιστοποιητικών ΕΝ, CE, εγγυήσεις κλπ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:


Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος επί της απαίτησης.



Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ», αναφέρεται η μάρκα/το μοντέλο του υλικού που προσφέρεται, ο
κατασκευαστής, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η σήμανσηCE εφόσον υπάρχει και δεν
αναφέρεται στις προδιαγραφές.



Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», αναφέρεται η συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων
τεχνικών εγχειριδίων/φυλλαδίων ή εγγράφων του προσφέροντος, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την
απάντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια/φυλλάδια ή έγγραφα μπορεί να
γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στο Φύλλο Συμφωνίας μαζί με το
όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ.
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Α/
Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συμμόρφωση προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1

Πίνακας
πυρανίχνευσης
συμβατικός

2

Πίνακας
κατάσβεσης

Ο πίνακας πυρανίχνευσης
θα είναι 4 ζωνών
ανίχνευσης
πιστοποιημένος, κατά ΕΝ
54-2 , ΕΝ 54-4, θα
διαθέτει CE και θα έχει
εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.
Περιλαμβάνονται και οι
αντίστοιχοι συσσωρευτές.
Ο πίνακας κατάσβεσης θα
είναι 3 ζωνών ανίχνευσης
και 1 περιοχής
κατάσβεσης,
πιστοποιημένος, κατά ΕΝ
54-2 , ΕΝ 54- 4 και
EN12094-1, CE και θα έχει
εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον. Να διαθέτει
λειτουργία cross zoning
και λειτουργία συνεχούς
επιτήρησης όλων των
κυκλωμάτων για τον
εντοπισμό βλαβών ή
σφαλμάτων. Οι ζώνες να
μπορούν να
απομονωθούν ξεχωριστά
για εργασίες συντήρησης.
Να διαθέτει κλειδί
απομόνωσης.
Περιλαμβάνονται και οι
αντίστοιχοι συσσωρευτές.

3

Φαροσειρήνα
addressable

Οι φαροσειρήνες
συναγερμού πρέπει να
συμμορφώνονται με το
Παράρτημα 3 του
Εναρμονισμένου
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54, να
έχουν εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον και να είναι
συμβατές με τον πίνακα
πυρανίχνευσης ZETA
PREMIER AL.

4

Ανιχνευτής
addressable
καπνού με βάση

Ανιχνευτής APOLLO με
βάση συμβατός με πίνακα
ZETA, PREMIER

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ALL.Περιλαμβάνεται η
βάση του ανιχνευτή. Να
έχουν εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.

5

6

7

Συμβατικός
θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής με
βάση

Συμβατικός
ανιχνευτής
καπνού με βάση

Φωτεινός
επαναλήπτης

Θα είναι σύμφωνος με το
εναρμονισμένο πρότυπο
ΕΛΟΤ: ΕΝ 54–5.
Ενεργοποιούνται όταν η
θερμοκρασία ξεπερνά
τους 60 °C ή παρουσιαστεί
απότομη άνοδος κατά 10
°C μέσα σε χρονικό
διάστημα 1 λεπτού.
Επιφάνεια επιτήρησης 25
2
÷ 30 m περίπου,
αναλόγως του ύψους.
Διαθέτει ενδεικτική
λυχνία LED που ανάβει
όταν διεγερθεί.
Περιλαμβάνεται η βάση
του ανιχνευτή.
Θα είναι σύμφωνος με το
εναρμονισμένο πρότυπο
ΕΛΟΤ: ΕΝ 54 –
7.Διεγείρεται από την
ύπαρξη κάθε μορφής
καπνού. Η αρχή
λειτουργίας τους
στηρίζεται στη διάθλαση
φωτεινής δέσμης όταν
περάσει καπνός μπροστά
από ένα ευαίσθητο
φωτοκύτταρο οπότε
διαταράσσεται η ένταση
του ρεύματος
ηρεμίας.Επιφάνεια
παρακολούθησης: 50 ÷ 80
2
m .Διαθέτει ενδεικτική
λυχνία LED που ανάβει
όταν διεγείρεται ο
ανιχνευτής.Περιλαμβάνετ
αι η βάση του ανιχνευτή.

Με ενδεικτικό LED το
οποίο συνεργάζεται με
κάθε ανιχνευτή (συμβατός
με ανιχνευτές Apollo).
Τοποθετείται μακριά από
αυτόν και ανάβει σε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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περίπτωση
ενεργοποίησης του.
Πρέπει να είναι
σύμφωνος με τα πρότυπα
ΕΝ 50130-4, ΕΝ 61000-6-3
και να έχει εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.

8

Μονάδα
επιτήρησης –
monitor module

Η μονάδα επιτήρησης –
monitor module αφορά
τον πίνακα
πυρανίχνευσης ZETA
RPEMIER AL

ΝΑΙ

9

Μανόμετρο

Μανόμετρο γλυκερίνης
16bar

ΝΑΙ

12V/100AH

ΝΑΙ

10

Συσσωρευτής
πυροσβεστικού
συγκροτήματος

Πυροσβεστική
φωλιά μεγάλη
πλήρης

Λαμαρίνα γαλβανιζέ.
Διαστάσεις 70 X 63 X
18cm. Περιλαμβάνει:
Ανέμη, δεμένο
πυροσβεστικό σωλήνα 1
3/4'' - 8 bar - 20 m με
ταχυσυνδέσμους 1 3/4''
στα άκρα του και
προστατευτικά μανίκια, 2
ταχυσυνδέσμους 1 3/4''
με βόλτα, με αυλό
ρυθμιζόμενο 2'' και με
κρουνό αλουμινίου 2'',
κόκκινη

ΝΑΙ

11

12

Κομβίο
χειροκίνητης
αναγγελίας
πυρκαγιάς

13

Φαροσειρήνα
συμβατική

14

Συσσωρευτής
πετρελαιοκινητήρ
α

Το κομβίο χειροκίνητης
αναγγελίας πυρκαγιάς
πρέπει να είναι χρώματος
κόκκινο, σύμφωνο με το
πρότυπο ΕΝ 54-11 και να
έχει εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.
Οι φαροσειρήνες
συναγερμού πρέπει να
συμμορφώνονται με το
Παράρτημα 3 του
Εναρμονισμένου
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 και
να έχουν εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον.
50 AH

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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15

Πυροσβεστική
σκόνη που θα
περιέχεται στους
πυροσβεστήρες
ξηράς σκόνης

Πιστοποιητικό κατά ΕΝ
615 από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης και
πληροφοριακό δελτίο
προϊόντος
(MaterialSafetyDataSheet
- MSDS)

ΝΑΙ

16

Αφρός που θα
περιέχεται στους
πυροσβεστήρες
μηχανικού αφρού

Πιστοποιητικό κατά ΕΝ
1568 (part 3) από
αναγνωρισμένο φορέα
πιστοποίησης και
πληροφοριακό δελτίο
προϊόντος (MSDS)

ΝΑΙ

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συμφωνία με τους όρους και τις λοιπές απαιτήσεις
Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί
ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και
τα τεύχη που τη συνοδεύουν.
Ο προσφέρων επισκέφτηκε τα κτίρια και έλαβε
γνώση των γενικών και ειδικών συνθηκών πριν
τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Ο προσφέρων συμφωνεί ότι όλες οι εργασίες
συντήρησης, αντικατάστασης ή/ και επισκευής
θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την
κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες τις τέχνης και
της τεχνικής και τις οδηγίες των κατασκευαστών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τόπος, ημερομηνία
ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα
ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
Με την παρούσα οικονομική προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στο Συνοπτικό Διαγωνισμό που προκηρύσσει ο
ΕΟΔΥ με αρ. πρωτ.: ….(συμπληρώνεται από τον προσφέροντα)…. που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης
και επισκευής των εγκαταστάσεων και των μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων μετα των
απαραίτητων ανταλλακτικών για τα κτήρια του ΕΟΔΥ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 27.560,90€ άνευ ΦΠΑ, ως
κάτωθι:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

Επισκευές βλαβών των
εγκαταστάσεων και των
μέσων πυρόσβεσης,
πυροπροστασίας και
ανίχνευσης αερίων

Α

Προμήθεια ειδών για την
επισκευή των βλαβών της
ομάδας Α

Β

Προληπτική συντήρηση των
εγκαταστάσεων και των
μέσων πυρόσβεσης,
πυροπροστασίας και
ανίχνευσης αερίων

Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑΔΑ Α-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Κατ’ αποκοπή

2

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Κατ’ αποκοπή
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3

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κατ’ αποκοπή

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.ΟΜΑΔΑ B-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πίνακας πυρανίχνευσης
4 ζωνών

1

2

Πίνακας κατάσβεσης

5

3

Φαροσειρήνα
addressable

1

4

Ανιχνευτής addressable
καπνού με βάση
(Apollo)

15

5

Συμβατικός
θερμοδιαφορικός
ανιχνευτής με βάση

6

6

Συμβατικός ανιχνευτής
καπνού με βάση

20

7

Φωτεινός επαναλήπτης

21

8

Μονάδα επιτήρησης –
monitor module ΖΕΤΑ

1

9

Μανόμετρο γλυκερίνης
16bar

1

10

Συσσωρευτής
12V/100AH

1

11

Πυροσβεστική φωλιά
μεγάλη πλήρης,
κόκκινη.

1

12

Κομβίο χειροκίνητης
αναγγελίας πυρκαγιάς

2

13

Συμβατική
φαροσειρήνα

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΟΜΑΔΑ Γ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
1

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

2

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ –
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

3

ΦΟΡΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

4

ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή
ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΡΗΣ

5

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

6

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΥΛΕΚΤΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ

Κατ’ αποκοπή

7

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ –
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

8

ΦΟΡΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

9

ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή
ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

10

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατ’ αποκοπή

11

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ –
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Κατ’ αποκοπή

12

ΦΟΡΗΤΟΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΟΦΗΣ

Κατ’ αποκοπή

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή USBflashdisk).
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.Νομιμοποιητικά έγγραφασυμμετοχής και κατακύρωσης
Επιπλέον των αποδεικτικών μέσωνεπί των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρ. 2.3.3.2. που υποβάλλονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3.2 της παρούσας, οπροσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εντόςδέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα ακόλουθα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά και νασυμπεριλάβειστο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» συμπληρωμένους τους
παρακάτω πίνακες (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 προσωρινόανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσωρινούαναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν
το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον προσωρινόανάδοχο 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. 2.2.2.1 της
παρούσαςυποβάλλεται: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

ΝΑΙ
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.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που
υπογράφουν το Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.2. της
παρούσας.
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. 2.2.2.2., εδάφια α΄ και β’ της
παρούσαςυποβάλλεται:

2  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
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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. 2.2.2.2 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
3
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

ΝΑΙ

Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό
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.
Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ.«Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα» -παρ. 2.2.2.3, 2.2.2.4 υποβάλλεται:
πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου που εκδίδεται από την αρμόδια,
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.2.2.2.3, 2.2.2.4 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
4 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.

ΝΑΙ

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.2.2.2.3.
της παρούσας.

5

Για την περίπτωση 2.2.2.5. 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
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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.
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
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
1.
ημερομηνίας προσφορών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου 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
τροποποιητικά

καταστατικού

με

όλα

τα

μέχρι

σήμερα

 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
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Α/Α
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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.

ΝΑΙ

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
3.

 αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και
το ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα
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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης.
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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 καιεις 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 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 στη χώρα του προσωρινού αναδόχου ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπειεπί 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».
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
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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.
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ

 Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή USBflashdisk).
 Απαιτείται συμπλήρωση όλων των απαιτητών από τη νομοθεσία πεδίων καθώς κι εκείνων που χαρακτηρίζουν τον
οικονομικό φορέα.

Στο Μέρος IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» συμπληρώνεταιΜΟΝΟη ένδειξη(a): Γενική ένδειξη για όλα τα
κριτήρια επιλογής.
ΔΕΝ συμπληρώνονται λόγω μη συνάφειας με τους όρους της παρούσαςδιακήρυξης, τα παρακάτω πεδία:


Μέρος ΙΙΙ «Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»



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

 Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων: Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες τρίτου/ων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
υποβάλλεται με την προσφορά χωριστό ΤΕΥΔ που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον τρίτο/ους,
συμπληρώνοντας:
 Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
 Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού»
 Το Μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» που καταδεικνύουν την ειδική ικανότητα την οποία δανείζει στον προσφέροντα
οικονομικό φορέα
 Το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις»

Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ
του προσφέροντος.
 Υπεργολάβοι: Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους (βλ.
ΤΕΥΔ, Mέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος συμπληρώνει και υπογράφει χωριστό ΤΕΥΔ το
οποίο υποβάλλεται εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας:
 Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
 Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού»
 Το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις»

Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για
την υπογραφή του ΤΕΥΔ του προσφέροντος.
Επισήμανση. Οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 73
παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ. ή,
γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας,
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από την αναθέτουσα αρχή, προθεσμίας.
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[άρθρο 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 αδιαμφισβήτητηταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΟΔΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100046286
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αγράφων 3-5 Μαρούσι, 15123, Αθήνα
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Τηλέφωνο: 210.5212.870-154
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.chatzistylianaki@eody.gov.gr - n.baltiras@eody.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://eody.gov.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΣΤΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ., ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.560,90€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(CPV: 35111400-9
«Εξοπλισμός πυρασφάλειας», 50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού
πυρόσβεσης».
-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΝΑΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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