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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής –Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού

Επωνυµία

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Ταχυδροµική διεύθυνση

Αγ. Κωνσταντίνου 8

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός Κωδικός

104 31

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR

Τηλέφωνο

210 52.13.656, 210 52.13.634

Φαξ

210 52.22.456

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Ρουµπίνη Μιχαλοπούλου
Επιστήµη Λιβανίου

Γενική

∆ιεύθυνση

στο www.efka.gov.gr

διαδίκτυο (URL)
∆ιεύθυνση
αγοραστή

του
στο

προφίλ http://www.efka.gov.gr/
διαδίκτυο

(URL)
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού

Προµήθεια

χαρτιού

υγείας,

χειροπετσετών,

και

υλικών

καθαρισµού για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων του
ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη
Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή)

Κωδικός CPV

α) Τµήµα Α: CPV 39830000-9 «Προιόντα Καθαρισµού»
β) Τµήµα Β: CPV 39830000-9 «Προιόντα Καθαρισµού»
γ)Τµήµα Γ:CPV 33760000-5 «Χαρτί Υγείας, χαρτοµάντιλα,
πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

ΤΜΗΜΑ Α’ «Υλικά Καθαρισµού» ποσό 219.685,00 € πλέον ΦΠΑ,
272.409,40 € µε ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ «Υγρά Καθαρισµού» ποσό 118.080,00 € πλέον ΦΠΑ,
146.419,20 € µε ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ Γ’ «Χαρτί Υγείας-Χειροπετσέτες τύπου ΖΙΚ-ΖΑΚ» ποσό
284.000,00 € πλέον ΦΠΑ, 352.160,00 € µε ΦΠΑ
Προϋπολογισµός

Κ.Α.Ε. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1381 «Προµήθεια

που βαρύνει

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» του Προυπολογισµού του
ΕΦΚΑ ετών 2019-2020 κατ’ έτος 310.882,50 € χωρίς ΦΠΑ 24%
(385.494,30 µε ΦΠΑ 24%).

∆ιάρκεια

Ισχύος

Προσφορών

180 ηµέρες από την ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών

∆ειγµατα

ΝΑΙ

Τα δείγµατα θα κατατεθούν στα γραφεία της ∆/νσης
Προµηθειών του Ε.Φ.Κ.Α. και συγκεκριµένα στην οδό Αγ.
Κωνσταντίνου 16, 3ος όροφος, γραφείο 7.
Καταληκτική
και

ώρα

Ηµεροµηνία
Υποβολής

05/04/2019, ηµέρα Παρασκευή ώρα 15.00 µ.µ.

Προσφορών
Συστηµικός

Αριθµός

Πρόσκλησης ΕΣΗ∆ΗΣ
Ηµεροµηνία
προς

69827

αποστολής

δηµοσίευση

στην

εφηµερίδα των Ε.Κ.
Ηµεροµηνία

06/03/2019

δηµοσίευσης

στο ΕΣΗ∆ΗΣ/ΚΗΜ∆ΗΣ

06/03/2019

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειµένου της Σύµβασης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης - «ΕΦΚΑ», είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και αποτελεί µη κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε µε το Ν.4387/16 (Α΄ 85) όπως
ισχύει.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.
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Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

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

β)

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

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και την:
www.efka.gov.gr καθώς και από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών - Τµ. ∆ιαχ/σης ∆ιαγωνισµών &
Υλοποίησης Προµηθειών Υλικών του ΕΦΚΑ, Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος όροφος.

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισµός του Ε.Φ.Κ.Α.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00.10.1381 του Προϋπολογισµού Εξόδων
του Ε.Φ.Κ.Α. ετών 2019-2020, κατ’ έτος 310.882,50 € πλέον ΦΠΑ (385.494,30 € µε ΦΠΑ). Η
Αναθέτουσα Αρχή έχει λάβει τη σχετική προέγκριση µε αρ. πρωτ. Φ.ΕΦΚΑ/815/71/12-02-2019
(Α∆Α ΩΦΖΥ465Θ1Ω-ΙΨ1) του αρµοδίου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 3871/10 (άρθρα 21 παρ. 3 και 23), του
ν. 4038/12, του ν. 4270/14 και του ν. 4337/15.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισµού
για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
α) Τµήµα Α: CPV 39830000-9 «Προιόντα Καθαρισµού»
β) Τµήµα Β: CPV 39830000-9 «Προιόντα Καθαρισµού»
γ) Τµήµα Γ: CPV 33760000-5 «Χαρτί Υγείας, χαρτοµάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε 3 (τρία) τµήµατα -οµάδες.
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες τµήµατα ή και για το συνολο αυτών.
∆εν µπορεί να υποβληθεί προσφορά για µέρος των ειδών µιας οµάδας-τµηµα.
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (για το σύνολο των οµάδων-τµηµάτων) ανέρχεται στο ποσό των
#621.765,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ ή #770.988,60# € συµπ/νου ΦΠΑ.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς βάσει τιµής(χαµηλότερη τιµή).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης.
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 από τις διατάξεις:


του ν.4387/16 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-

συνταξιοδοτικού συστήµατος- Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις»,


του ν.4445/16 (Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική
αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις»,


της υπ. αριθµ. ∆9/56379/14950 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «∆ιορισµός ∆ιοικητή, Υποδιοικητών, ορισµός Προέδρου και µελών

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»,


της υπ. αριθµ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18-05-2017 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Κανονισµός Οικονοµικής Οργάνωσης και
Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)



της υπ. αριθµ. Αριθµ. οικ. 37148/∆1/13152 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆∆. 382/4-7-2018) Απόφασης του

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , «∆ιορισµός ∆ιοικητή
και Υποδιοικητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τροποποίηση της
∆9/56379/14950/28-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «∆ιορισµός ∆ιοικητή, Υποδιοικητών, ορισµός Προέδρου, και µελών στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (Υ.Ο.∆.∆. 729), όπως
ισχύει».


το Π.∆. 8/2019 ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 8/23-1-19) Οργανισµός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.).



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,


του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,


της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»,


Τις διατάξεις του Π.∆. 39/17 (Αρ. Φ. 64/04-05-2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

-

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

συµπληρώθηκε µε το Ν.4254/14,ΦΕΚ –85 Α/7-4-14


του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,


του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,


του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν από τον ν.4057/12 και από το
αρ.23 του ν.4210/12”,


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



του ν.4172/2013 (Α\ 167) «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4046/2012 του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64 «Συντελεστές
παρακράτησης φόρου»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και

στοιχεία”,


του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, όπως ισχύει,



της µε αρ. υπ’ αριθ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης»,
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της υπ’ αριθ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.),



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς

και

του

συνόλου

των

διατάξεων

του

ασφαλιστικού,

εργατικού,

κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,


το άρθρο 39 του ν. 4488/2017 (Α' 137) , « Αποκλεισµός από δηµόσιες συµβάσεις και
χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας



της µε αρ πρωτ 593589/7-05-18 (Α∆Α : 96Ξ1Υ465ΧΠΙ-ΛΝΡ) Απόφασης του ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ
περί συγκρότησης επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του ΕΦΚΑ, της υπ’ αρ. πρωτ. 624943/14-5-18 (Α∆Α :
ΩΨ3Β465ΧΠΙ-ΗΘΥ)

Απόφασης του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ

& της υπ’ αρ.

1151583/10-10-2018 (Α∆Α: 6Ν67465ΧΠΙ-ΛΕΟ) Απόφασης του ∆ιοικητή του ΕΦΚΑ περί
τροποποίησης της µε αρ. πρωτ. 593589/7-05-2018 Απόφασης.


του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
30ης Νοεµβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση).



του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18ης ∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών της
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.



του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά.



της ΚΥΑ αριθ. 129/2016 (ΦΕΚ 1138/Β/31-3-2017) των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και Οικονοµικών: Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας µονάδας παραγωγής
ή/και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισµού.



της ΥΑ αριθ. 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006) «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και
καθορισµός µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε
τα απορρυπαντικά».
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της ΥΑ αριθ. 128/2017 (ΦΕΚ 1263/Β/10-4-2018) των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
Οικονοµικών «Τροποποίηση - Συµπλήρωση της αριθ. 381/2005 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).



του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ
και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.



της Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.



του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ης Μαΐου 2012 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.



της ΥΑ αριθ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017) Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).



της ΥΑ αριθ. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004) Γενική Ασφάλεια των προϊόντων - Εναρµόνιση
µε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2001/995/ΕΚ της 3ης
∆εκεµβρίου 2001.



του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις».



της µε αριθ. πρωτ. 993/συν. 56/27-12-2018 Απόφασης του ∆Σ του ΕΦΚΑ έγκρισης πίστωσης
ποσού #621.765,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την προµήθεια

«χαρτιού υγείας,

χειροπετσετών και υλικών καθαρισµού για την κάλυψη των αναγκών των µονάδων
του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη» µε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού ανω
των ορίων, και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.1381 «Προµήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού του προυπολογισµού του ΕΦΚΑ ετών 2019-2020, κατ’ έτος
310.882,50 € χωρίς ΦΠΑ 24% (385.494,30 € µε ΦΠΑ).


της υπ΄ αρ. ΑΑΥ Μ237/14-02-2019(Α∆Α:7N9Β465ΧΠΙ-ΧΘΦ)

Απόφασης

Ανάληψης

Υποχρέωσης του ΕΦΚΑ., δέσµευσης πίστωσης ύψους 385.494,30 €, σε βάρος της πίστωσης του
προυπολογισµού του ΕΦΚΑ, έτους 2019.


της υπ’ αριθ. Φ.ΕΦΚΑ/815/71/12-02-2019 (Α∆Α ΩΦΖΥ465Θ1Ω-ΙΨ1) Απόφασης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (στα πλαίσια εφαρµογής
των διατάξεων του Ν. 3871/10 (άρθρα 21 παρ. 3 και 23), του ν. 4038/12, του ν. 4270/14 και του
ν. 4337/15), µε την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #385.494,30#
ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για το έτος 2020 για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
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Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 06/03/2019, ηµέρα
Τετάρτη.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι η 05/04/2019, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00.
Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών είναι η 10/04/2019,
ηµέρα Τετάρτη.
O διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, στις 11/04/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ/ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1.6

∆ηµοσιότητα

Α.

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
06/03/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 69827
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο1

2 3

, σύµφωνα µε το

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
1
Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του Π∆ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
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Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ).
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) :www.efka.gov.gr στην διαδροµή : Αρχική Σελίδα ►

Γ.

Επικαιρότητα

► ∆ιαγωνισµοί.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.
Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της ως άνω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού
φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, του Ν. 4412/16 κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2

Η υποχρέωση δηµοσίευσης της προκήρυξης σε µία τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Π∆
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
3
Η δηµοσίευση σε νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται µέχρι και την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V και VI που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ

–

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ/ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

• Το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας ΕΕΕΠ
• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

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

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δηλαδή το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
Σηµειώνουµε ότι οι παρεχόµενες διευκρινήσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και στο διαδικτυακό τόπο
της αναθέτουσας αρχής : www.efka.gov.gr

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)4.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 5.,6
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

4
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή
επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
5
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
6
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Επίσης,
µπορούν να εκδίδονται από το ΤΜΕ∆Ε (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε) ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η

αναθέτουσα

αρχή

επικοινωνεί

µε

τους

εκδότες

των

εγγυητικών

επιστολών

προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο σε
περίπτωση που η παρούσα σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εξέλιξη της σύµβασης, να ζητήσει
από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που
ανέρχεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτιµώµενης) δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ, των τµηµάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά (τµήµα Α ή Β ή Γ ή για τα
Τµήµατα Α+Β+Γ ).Ήτοι :
για το Τµήµα –οµάδα Α ποσού 4.393,70 (δαπάνη 2019+2020 =219.685 Χ 2% = 4.393,70)
για το Τµήµα –οµάδα Β ποσού 2.361,60 (δαπάνη 2019+2020 =118.080 Χ 2% =2.361,60)
για το Τµήµα - οµάδα Γ ποσού 5.680,00(δαπάνη 2019+2020 =284.000 Χ 2% =5.680,00)
και
για το σύνολο των τµηµάτων -Οµάδων Α+Β+Γ ποσού 12.435,30 € (δαπάνη 2019+2020
=621.765 Χ 2% = 12.435,30 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 05/11/2019, αλλιώς
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
17

19PROC004566818 2019-03-06
α) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών.
γ) στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών
ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.

Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ
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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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του 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.), και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά στον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.».
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή
την εθνική νοµοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
ή/και
γ)όταν 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/∆1632/2011 (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.
2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος (όπως ενδεικτικά δηµόσιας υγείας

ή προστασίας του περιβάλλοντος κτλ)
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/20167,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία

πτωχευτικού

συµβιβασµού

ή

έχει

αναστείλει

τις

επιχειρηµατικές

του

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει
έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,

7

Πρβλ. άρθρο 18 παρ.2 ν.4412/2016: «Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίοι απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους». Πρβλ. ακόµα και άρθρο 18 παρ.4 Ν.4412/16.
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος. 8
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

8

Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης,

δεν

απαιτείται

οι

οικονοµικοί

φορείς

να

διαθέτουν

ελάχιστα

επίπεδα

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή κύκλου εργασιών κ.α.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύµβασης
απαιτείται να πληρούν τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας –Μέρος Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ). Η Τεχνική Ικανότητα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση των αναφεροµένων στο
Μέρος Γ του Παραρτήµατος ΙΙ, τα οποία υποβάλλονται κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής
υποβολής στο στάδιο ∆ικαιολογητικά /Τεχνική προσφορά µε την τεχνική προσφορά, ώστε να
ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.

Κανονισµοί - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν απαιτείται
•

να δηλώνουν ότι διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από τους οίκους
κατασκευής των προϊόντων, κατά ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο ισχύον (όπου απατείται
συµφωνα µε τις προδιαγραφές στα Παραρτηµατα ΙΙ –ΙΙΙ της παρούσας)

•

να δηλώνουν ότι τα υπό προµήθεια είδη /είδος είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις - όρους των
Κανονισµών – οδηγιών και όρων όπως κατά περίπτωση (ανα οµάδα –τµήµα ειδών)
αναφέρονται στην παρούσα (Παραρτηµατα ΙΙ –ΙΙΙ)

Εναπόκειται στην κρίση των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητήσουν από τον Ανάδοχο,
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιολογητικά τεκµηρίωσης των
ανωτέρω δηλωθέντων
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των
δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
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αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
2.2.7 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται
να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε
κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και να πληρούν τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσας –Μέρος Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ).
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 της παρούσης,
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Ι το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος Ι του εν
λόγω Κανονισµού και τις Οδηγίες της ΓΓΕ & ΕΠ που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/ees_odigies.pdf
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού της παρούσας για το σύνολο των
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φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.

2.2.8.2

Αποδεικτικά µέσα

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται σε 3 χρονικά σηµεία: α) κατά
την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, β) κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών (κατακύρωσης της παρούσας) του άρθρου 80 και γ) κατά τη σύναψη της σύµβασης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
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.
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3
οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά9:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.210 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Ειδικότερα
•

φορολογική ενηµερότητα

•

ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και Υπεύθυνη δήλωση
του ν.1599/1986 ( του νοµίµου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους
ηµεδαπούς

φορείς,

οι

οικονοµικοί

φορείς

µεριµνούν

να

αποκτούν

εγκαίρως

πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν.4412/16, προκειµένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό
ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήµατος.
9

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
I. Απλά αντίγραφα δηµοσίων συµβάσεων. 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 κοκ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
II. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα
∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 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 3.2).
III. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα
∆ικηγόρων (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 αρ.1 του νόµου 4250/2014.
IV. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως
επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
10
Οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
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•

πιστοποιητικό/α αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής –έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους- ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου.

•

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.

•

Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα,
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

•

Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως
σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων11

•

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄της παραγράφου
2.2.3.4, 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

ενδιαφερόµενου

ενώπιον

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

11

Με εκτύπωση της καρτέλας
εµφανίζονται στο taxisnet.

“Στοιχεία

Μητρώου/

Επιχείρησης”,

όπως

αυτά
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•

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.» Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν
είναι εφικτή, θα προσκοµίζεται ένορκη βεβαίωση.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7 (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς
που

είναι

εγκατεστηµένοι

σε

κράτος

µέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκοµίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος
XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.

Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
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κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους12 που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν
στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλόλητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
Β.7. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4
(∆εν απαιτείται)
Β.8

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς

προσκοµίζουν κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο ∆ικαιολογητικά
/Τεχνική προσφορά µε την τεχνική προσφορά τους , τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσας –Μέρος Γ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), τα οποία υποβάλλονται ώστε να ελεγχθούν από
την επιτροπή αξιολόγησης.

12

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση
τιµής (χαµηλότερη τιµή) για κάθε τμήμα/
τμήμα/ομάδα
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα II και ΙΙΙ της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά 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 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αρ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
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σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν

χαρακτηρίζονται

ως

εµπιστευτικές

πληροφορίες

σχετικά

µε

τις

τιµές

µονάδας,

τις

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του

συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
Καθώς η προσφορά, δεν έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σε µορφή .pdf.
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη
µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που είναι
αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στην υπηρεσία
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής – Ε.Φ.Κ.Α., (Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 104 31, Αθήνα, 2ος
όροφος, γραφείο 213, Τµήµα Πρωτοκόλλου της ∆/νσης Προµηθειών) από τους
συµµετέχοντες

(µε

διαβιβαστικό

όπου

θα

αναφέρονται

αναλυτικά

τα

προσκοµιζόµενα

δικαιολογητικά) εντός σφραγισµένου φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά, η
επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθµός της ∆ιακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού
(βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία
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όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν:

α) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής (σχετικό υπόδειγµα στο Παράρτηµα V της παρούσας)
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται
από αυτόν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το αναλογούν ποσό της εγγύησης συµµετοχής
υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, θα
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτιµώµενης) δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,
των Τµηµάτων για τα οποία οι οικονοµικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά. (κατά το
άρθρο 6 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει),

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 ( Παράρτηµα I).

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής

Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό

Ενιαίο

Έγγραφο

Σύµβασης

(ESPD)”

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486
624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης υπογράφεται ψηφιακά, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Το Ε.Ε.Ε.Σ είναι
δυνατόν µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
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73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το

Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.

γ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου
εκπροσώπου.

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία από την ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el) το Ε.Ε.Ε.Σ. για την συγκεκριµένη
διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ., επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει) µε κάποιο
γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ. Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα
υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και
να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el Στην
ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο
του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο
σύνταξης.
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(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft
Windows, το ΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα
δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το
eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει στην
ιστοσελίδα)
(ε) Υποβάλλει και το αρχείο αυτό του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
στ) Στη περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει προσφορά στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, στο Ε.Ε.Ε.Σ. τους οικονοµικούς φορείς στους
οποίους θα στηριχτεί και επισυνάπτει χωριστά έντυπα Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραµµένα
από τους οικονοµικούς φορείς που θα παράσχουν στήριξη στον προσφέροντα. Το
επισυναπτόµενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του οικονοµικό φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ζ) Ο οικονοµικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τµήµα της
σύµβασης υπό τη µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να
το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει (αρθρ. 58 Ν.
4412/2016, ως ισχύει). Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονοµικός φορέας που υποβάλει προσφορά,
επισυνάπτει χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε υπεργολάβο (αρθρ. 131 Ν. 4412/2016, ως
ισχύει). Το επισυναπτόµενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. εκάστου υπεργολάβου, υπογράφεται ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής και συµπληρώνεται ως προς τα µέρη I, II, III.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

(3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε την χρήση του αρχείου
.pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που

έχουν

τεθεί

από

την

αναθέτουσα

αρχή

µε

το

κεφάλαιο

“Απαιτήσεις-Τεχνικές

Προδιαγραφές” των Παραρτηµάτων IΙ & IIΙ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω
Παραρτήµατα.
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Επίσης οι οικονοµικοί φορείες πρέπει να επισυνάψουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική
Τεχνική προσφορά τους ψηφιακά υπογεγραµµένο σε µορφή .pdf
και το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας
(κατά περίπτωση για την οµάδα –οµάδες που υποβάλλουν προσφορά)
Οι προσφέροντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας (τµήµα Α+
τµήµα Β + τµήµα Γ) ή για κάθε επιµέρους κατηγορία (τµήµα Α ή τµήµα Β ή τµήµα Γ) και για το
σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε τµήµατος, µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα
είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προσφορά για µέρος µόνο των ειδών ενός τµήµατος, δεν θα γίνεται δεκτή.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται µέσω του συστήµατος από τον
προσφέροντα. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα
µε τα ως άνω αναλυτικώς αναφερόµενα.

Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των
τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειµένου περί
αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισηµείωση Apostille, των
διατάξεων του άρθρου 3 της σύµβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης
των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188).

Εφόσον απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από τα τεύχη τεχνικών
προδιαγραφών, του Παραρτήµατος της παρούσας ∆ιακήρυξης, πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένες (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 96 του Ν.
4412/2016, ως ισχύει) από τον οικονοµικό φορέα.

Ο οικονοµικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τµήµα της σύµβασης
υπό τη µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τµήµα της σύµβασης
που προτίθεται να αναθέσει υπό τη µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς επίσης και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία των προτεινόµενων υπεργολάβων θα
πρέπει να ταυτίζονται µε τα αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ.

Ο οικονοµικός φορέας εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειµένου να
καλύψει την απαιτούµενη τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα της παρούσας διακήρυξης, θα
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δηλώσει τους οικονοµικούς φορείς στους οποίους θα στηριχτεί και την στήριξη που θα
λάβει από αυτούς. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία των τρίτων, που θα παράσχουν την στήριξή τους
στον προσφέροντα, θα πρέπει να ταυτίζονται µε αυτά που περιέχονται στα υποβληθέντα, ως
δικαιολογητικά συµµετοχής, στο Ε.Ε.Ε.Σ.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3.1.
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την οικονοµική τους προσφορά για την υλοποίηση
της προµήθειας του παρόντος διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι θα επισυνάψουν υποχρεωτικά
στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά τους ψηφιακά υπογεγραµµένο σε µορφή
.pdf.και το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος ΙV της παρούσας

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παράγραφο 6 του άρθρου
96 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει) και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Επισηµαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, θα συµπληρωθεί η
προσφερόµενη τιµή (Τ) για το κάθε τµήµα που θα επιλεγεί από τον οικονοµικό φορέα,
σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε
είδους δαπανών, για την παράδοσή του, ελεύθερου, στον τόπο παράδοσης και µε τον
τρόπο που προβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης.

Ειδικότερα στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή ως εξής:

Α. Τιµές
Η τιµή της παρεχόµενης προµήθειας δίνεται σε ευρώ για κάθε τµήµα χωριστά.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής.
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Οι τιµές προσφοράς θα πρέπει να αντιστοιχούν στο κάθε τµήµα για το οποίο οι συµµετέχοντες
εκδήλωσαν ενδιαφέρον σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά τους.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει
τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
άρθρο 1.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει
γραπτώς, µέσα σε χρόνο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, στην
επιτροπή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιµηθεί η
σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές που
δόθηκαν κριθούν αιτιολογηµένα ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν 4412/16.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.5

∆είγµατα –∆ειγµατοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

Για τις ανάγκες της παρούσας οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την
προσφορά τους, δείγµατα των προς προµήθεια ειδών. Ειδικά για τα χαρτιά υγείας και τις
χειροπετσέτες θα κατατεθούν δείγµατα εις διπλούν στην εργοστασιακή συσκευασία και στην
εµπορική τους µορφή. Τα δείγµατα θα είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό σύµφωνα µε την
κατάταξή τους στα Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄.

Το υποβληθέν δείγµα/τα (συσκευασία) θα ανταποκρίνονται ακριβώς στο είδος που θα
παραδοθεί στην περίπτωση ανάθεσης της προµήθειας. Τα δείγµατα θα κατατεθούν στα
γραφεία της ∆/νσης Προµηθειών του Ε.Φ.Κ.Α. και συγκεκριµένα στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου
16, 3ος όροφος, γραφείο 7.
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Σύµφωνα µε το αρθρο 214 του Ν.4412/16
Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται κατά την διενέργεια των προµηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) ……..
β) ∆είγµατα οικονοµικών φορέων
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς όταν απαιτείται
από τα έγγραφα της σύµβασης.
γ) ∆είγµατα προµηθευτών από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγµατισµό των υλικών που παραδίδουν οι προµηθευτές σε εκτέλεση της σύµβασης
2. Κάθε δείγµα, ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή
µέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική µηχανική, χηµική ή µακροσκοπική εξέταση ή πρακτική
δοκιµασία.
Η ποσότητα ή το µέγεθος των δειγµάτων µπορεί να ορίζονται:
α) …..
β) Στα έγγραφα της σύµβασης, προκειµένου για δείγµατα οικονοµικών φορέων (κατηγορία β΄).
γ) Από τη σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των προς παραλαβή συµβατικών υλικών (κατηγορία
γ΄).
Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το µέγεθος των δειγµάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγµατοληψίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόµενα
από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγµατοληψίας) ………………………
5. …………………. Τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές. Αν από τη διακήρυξη προβλέπεται επίσηµο δείγµα, τότε τα δείγµατα της κατηγορίας
β΄ θα πρέπει να είναι, σύµφωνα και µε το επίσηµο δείγµα.
Τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
µε τρόπο που καθορίζεται σαφώς στα έγγραφα της σύµβασης (µακροσκοπικός έλεγχος,
εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική δοκιµασία ή συνδυασµός αυτών).
6. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προµηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον
τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. …..
………………………….
9. Η έγκριση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση
των προσφορών όργανο ως εξής:
- ……..
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- Των δειγµάτων που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας
ανάθεσης, µετά την κατακύρωση της προµήθειας.
- Τα επίσηµα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον,
λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται ως εξής:
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, αν
δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα
και ευθύνη τούτων και µετά από σχετικό αίτηµά τους.
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν,
µερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε
µέριµνα και ευθύνη τούτων και µετά από σχετικό αίτηµά τους.
Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προµηθευτές και δεν καταβάλλεται.
Εφόσον από τη σύµβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από
διαπιστευµένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου
του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα µε τη
φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου. Αν δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα
ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού
τοµέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της
κατ’ έφεσιν εξέτασης.
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της
σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 180
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης, ήτοι µέχρι 05/10/2019.
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, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
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2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συµµετοχής 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.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται µε σχετική δήλωση του προσφέροντα µέσα στον
φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ΄ της παρούσας (περ.
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων
µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως µέλη ενώσεων,
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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
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των

προσφορών αρµόδιο όργανο της

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών δηλαδή την 11/04/2019 και ώρα 10.00 π.µ. ,
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό) φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή µε σχετική πρόσκλησή της που θα
αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή
προσφορά.


Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)

φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Προσωρινού

Αναδόχου», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή µε σχετική
πρόσκλησή της, που θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µήνυµα σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει παραδεκτή προσφορά.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

42

19PROC004566818 2019-03-06
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου13.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να
ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονοµικών προσφορών.
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη
και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το
αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

13

Πρβλ και το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους».
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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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές. (αρθρ.90 Ν.4412/16)
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα
Συµµετοχής»,

«Τεχνική

όλων των ανωτέρω σταδίων14 («∆ικαιολογητικά

Προσφορά»

και

«Οικονοµική

Προσφορά»),

η

οποία

κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

κατακύρωσης
3.2.1. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείων .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση
σε έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΓΓΕ από αυτόν (ή τους προσφέροντες) εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

14

ήτοι για όλες τις συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16, (εφόσον
είχε προσκοµισθεί), και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε., εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)

δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης 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.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
µαταιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να
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προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής,
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωση
3.2.2. ∆ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατάθεση.

Α. Οι Έλληνες Πολίτες.
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από
την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους σύµφωνα µε το άρθρο 73
παρ. 1 του ν.4412/2016:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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
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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 309της 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, στην Αναθέτουσα αρχή, από το οποίο να προκύπτει αν ο υποψήφιος Ανάδοχος τελεί:
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή
ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες
δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ως άνω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.
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Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους

στην

Ελλάδα

οικονοµικούς

φορείς

αποδεικνύεται

µέσω

της

15

ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
πιστοποιητικών στην αναθέτουσα αρχή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές.

Οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως το ανωτέρω πιστοποιητικό, το
οποίο πρέπει να καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και το χρόνο υποβολής
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να το υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του
άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του υποσυστήµατος.

 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριµένο πιστοποιητικό εκδίδεται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του.

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται

15

Με εκτύπωση της καρτέλας ‘Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ως άνω
πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

(4)

Πιστοποιητικό

από

τη

∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού

και

Συντονισµού

της

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Το εν λόγω έγγραφο ή πιστοποιητικό, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση (σύµφωνα µε
την παραγ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες
δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ως άνω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των πιστοποιητικών στην αναθέτουσα αρχή, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως το ανωτέρω πιστοποιητικό, το
οποίο πρέπει να καλύπτει τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και το χρόνο υποβολής
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να το υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα του
άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του υποσυστήµατος.

(6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (βλ. Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν.4412/2016), µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα
τους, κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των πιστοποιητικών στην αναθέτουσα
αρχή και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της
έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

(7) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία
θα δηλώνεται:
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Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου.
Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.



Ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που συµµετέχουν στο διαγωνισµό δεν έχουν
υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν
αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.




Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.

Στην ως ανω Υπεύθυνη δήλωση ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει εάν είναι
εγγεγραµµένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθµό
εγγραφής στο ΕΜΠΑ. 16.
Στην περίπτωση µη υποχρέωσης, οι οικονοµική φορείς µε την εν λόγω δήλωση θα
δηλώνουν ότι δεν εµπίµπτουν στα οριζόµενα των παραγράφων 1 , 2 , 11 του άρθρου 4β

και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17
Β. Οι Αλλοδαποί.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. – “Έλληνες πολίτες”
Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.

16

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές
άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση
ΑΣΕ∆ ή σε συµµετοχή σε ΣΣΕ∆ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη
συσκευασία προϊόντων, µε σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες µεταφοράς, ββ)
εισάγουν συσκευασµένα προϊόντα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών µεταφοράς
και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόµενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε
συγκεκριµένο προϊόν µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 4β
του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο
καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από
την υποχρέωση καταχώρισης στο µητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της
36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και
τήρησης του µητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο µητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύµφωνα µε το άρθρο

12 του Ν. 4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, µαζικής
εστίασης και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασµένων προϊόντων υποχρεούνται να µην
διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.» Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν.
4496/1712. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύµφωνα µε τον Νόµο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, τα οποία κατ’ επάγγελµα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, µεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν
προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυµένη ευθύνη παραγωγού».
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Γ. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου “Α. - Έλληνες πολίτες” και “Β΄ Αλλοδαποί”
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής είναι:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

Kαι επιπλέον, η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.

∆. Οι Συνεταιρισµοί
Κατά περίπτωση, τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. – «Έλληνες Πολίτες»
και Β΄ - «Αλλοδαποί».
Και επιπλέον, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.

Ε. Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση.
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
προµηθευτές

που

αποτελούν

ένωση,

είτε

από

εκπρόσωπό

τους

εξουσιοδοτηµένο

µε

συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
κάθε µέλους της ένωσης.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε υποψήφιο, που συµµετέχει
στην ένωση.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή.
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επίσης, τα µέλη της Επιτροπής µπορούν, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση
των συµµετεχόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που
θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση αυτών. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν
συµµετέχοντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητά τη
συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο συµµετέχων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της
σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. όπου απαιτείται και µόνον
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων
µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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Η αναθέτουσα αρχή µετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντας του προθεσµία
που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης.
Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικώς και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρώµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρη γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
λειτουργικότητας

«Επικοινωνία» του Συστήµατος, ΕΣΗ∆ΗΣ, επιλέγοντας κατά περίπτωση την

ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ.3 του αρ.8.
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της υπ’αρ.56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924/17) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Κοινοποιείται δε, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016, στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε Υ.Α. 56902/215.
Το παράβολο

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για
τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τµήµατος ή
των τµηµάτων της σύµβασης σχετικά µε τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363
παρ. 2 ν. 4412/2016).

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού,
η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόµενη της κατάθεσης εργάσιµη ηµέρα, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ
σχετικά µε την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωµα πρόσβασης στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισµού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή:
(α) κοινοποιεί την προσφυγή µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισµού το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να
θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού, και
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισµού το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο
της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους
ενδιαφερόµενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή
συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης µε την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο
365 παρ. 1 υποπαρ. α' ν. 4412/2016).
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Ο σχηµατισµός της ΑΕΠΠ ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η εξέταση της προσφυγής, µπορεί ύστερα
από αίτηµα του προσφεύγοντος να εκδώσει εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της χρέωσης
της υπόθεσης σε αυτόν, πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης και να ορίσει τα
κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν έως ότου αποφανθεί για την προδικαστική προσφυγή και
όχι πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στην παρ.1 του αρ.367 του ν.4412/2016 για την έκδοση της
απόφασής της. Με αυτή µπορεί να διατάσσονται προσωρινά µέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόµενη
παράβαση ή να αποτραπεί η ζηµία των θιγόµενων συµφερόντων, αλλά και να διατάσσεται και η
άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύµβασης.

Η απόφαση, η οποία συντάσσεται από τον εισηγητή της υπόθεσης και υπογράφεται από τον
προεδρεύοντα του οικείου σχηµατισµού και τον γραµµατέα, εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής. Στην
απόφαση µνηµονεύεται η γνώµη της µειοψηφίας καθώς και το όνοµα ή τα ονόµατα των µελών που
µειοψήφησαν. Ο οικείος σχηµατισµός, µε την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν
µέρει ή απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχής προδικαστικής προσφυγής κατά
πράξης ακυρώνεται ολικώς ή µερικώς η προσβαλλόµενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προδικαστικής
προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέµπεται στην
αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόµενη ενέργεια (άρθρο 367 παρ. 2 ν. 4412/2016).

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ (άρθρο 367
παρ. 3 ν. 4412/2016).

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του αρθρου 372 του ν.4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών

Οι αποφάσεις και οι σιωπηρές απορρίψεις των προσφυγών από την ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά
στα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 (άρθρο 367 παρ. 4 ν. 4412/2016).

Αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Ο σχηµατισµός της ΑΕΠΠ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ως προς τη
νοµιµότητά της. Ο οικείος σχηµατισµός, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης,
την εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τους προβαλλόµενους πραγµατικούς και
νοµικούς ισχυρισµούς του προσφεύγοντος, τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέµβασης, τους ισχυρισµούς του παρεµβαίνοντος, εκδίδει απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας, και είναι αιτιολογηµένη.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

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 ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

4.2

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί
• τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
• Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
• Οι συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.
2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω
του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016 .

4.4 Υπεργολαβία
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4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος / των τµηµάτων της σύµβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά
την ως άνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, και συντρέχουν στο πρόσωπο
του τελευταίου οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον
αντικαταστήσει.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το (α) τµήµα (τα) της σύµβασης, το (α) οποίο (α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου
να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
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4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωµή θα γίνει µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή που θα κάνει η αρµόδια τριµελής
Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας, η οποία αφού
ελέγξει τα είδη θα συντάξει και θα υπογράψει το πρακτικό παραλαβής των ειδών αυτών.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παράδοση των ειδών στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής σύµβασης καθώς και
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επί κάθε είδους δικαιώµατος προαίρεσης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) (αρ.350 παρ.3 ν.4412/2016), και η ΚΥΑ 1191(ΦΕΚ 969/β/22-3-2017).
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.17
Με κάθε πληρωµή πέρα των ανωτέρω θα γίνονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία
κρατήσεις.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, και στις περιπτώσεις
που αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16 σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 206 και 207 , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
17

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
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. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός
από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου,
µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερηµερίας. [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα µέλη της ένωσης.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Σύµβασης

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων

της σύµβασης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της

αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου.».
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος – Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής των ειδών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα και µε τα όσα ορίζονται
στα παραρτήµατα της παρούσας (τεχνικές προδιαγραφές- όροι).
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Η συγκεκριµένη σύµβαση θα ισχύει για δύο έτη. Ο τρόπος παράδοσης θα γίνεται ως εξής:
1. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης.
2. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
5ο έως τον 6ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
3. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
9ο µέχρι τον 10ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
4. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
13ο µέχρι τον 14ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
5. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
18ο µέχρι τον 19ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
6. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
22ο µέχρι τον 24ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
Οι ανωτέρω τµηµατικές παραδόσεις θα ολοκληρωθούν εντός διαστήµατος δύο (2) ετών από
την υπογραφή της Σύµβασης.

6.1.1. Παραλαβή – Βεβαίωση εκτέλεσης σύµβασης
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Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα και µε τα όσα ορίζονται στα παραρτήµατα της παρούσας (τεχνικές
προδιαγραφές) από αρµόδια Τριµελή Επιτροπή Παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε το άρθρο
208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση
τους

ελέγχους

που

πραγµατοποίησε

η

πρωτοβάθµια

επιτροπή

παραλαβής,

µπορούν

να

παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε
περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον
τρόπο που περιγράφεται στο άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 206 έως 220 του
Ν.4412/16, αναφορικά µε τις διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και παροχής
υπηρεσιών .

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης-Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ/ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγµα τυποποιηµένου εντύπου προδικαστικής προσφυγής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
Στοιχεία της δηµοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο µέρος Ι
ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ
για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
-Αριθµός της προκήρυξης : 69827 (ΦΓ 48/18)
-Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ
-URL της ΕΕ
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει
να συµπληρώσει πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσηµη ονοµασία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)
Χώρα: Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων
Τίτλος:

Προµήθεια χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισµού για τις

ανάγκες του ΕΦΚΑ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
Σύντοµη περιγραφή:
∆ιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού πιθανής δαπάνης ποσού #621.765# ευρώ πλέον
ΦΠΑ για την προµήθεια «χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισµού για τις
ανάγκες του ΕΦΚΑ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τµήµατα. Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες µπορούν να
καταθέσουν προσφορά για ένα ή και για περισσότερα τµήµατα. Προσφορά για µέρος µόνο των
ειδών µιας κατηγορίας δεν θα γίνεται δεκτή. Το εκτιµώµενο κόστος προµήθειας ανέρχεται : για την
ΟΜΑ∆Α Α’ Υλικά Καθαρισµού

σε ποσό 219.685,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ΟΜΑ∆Α Β’ Υγρά

Καθαρισµού σε ποσό 118.080,00 € πλέον ΦΠΑ για την ΟΜΑ∆Α Γ’ Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες τύπου
ΖΙΚ-ΖΑΚ σε ποσό 284.000,00 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά σε ποσό #621.765# ευρώ πλέον
ΦΠΑ.
65

19PROC004566818 2019-03-06
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα.
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Επωνυµία:
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης,
εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας,
µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται
αυτή δωρεάν;

❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
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Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε
άλλους;

❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος
για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία προµήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου:
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
Όνοµα
Επώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθµός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
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--Ηλ. ταχ/µείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

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

❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές
οντότητες, δεόντως συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα,
είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο
της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις
τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V
για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες.

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;

❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οιακόλουθοι λόγοι
αποκλεισµού
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο

2008/841/∆ΕΥ

του

Συµβουλίου,

της

24ης

Οκτωβρίου

2008,

για

την

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
∆ιαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της
αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονοµικού φορέα.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Απάτη.
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48).
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες.
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου,
της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).
Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Νοµιµοποίηση

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες

ή

χρηµατοδότηση

της

τροµοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ.15).
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές
εµπορίας ανθρώπων µε
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1).

-Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
Αιτιολογία
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού.
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων
κράτους µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι

URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισµού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη
χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους;

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος µέλος
--Ενεχόµενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;

❍ Ναι
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❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;

❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους;

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα.

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισµού.
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Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου.
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος
2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τοµέα του
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προµήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας

78

19PROC004566818 2019-03-06

❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε τη
σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο
αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί
υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης
όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
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Εκδότης
-

Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά περίπτωση, βλέπε
ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως ορίζεται από την
εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης;
Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη
καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούµενων
εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονοµικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των
κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

84

19PROC004566818 2019-03-06
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι Ικανοποιεί όλα τα απαιτούµενα
κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Α: Καταλληλότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο
Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής
του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από
ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο παράρτηµα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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Κωδικός
Εκδότης
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση
του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει

να συµπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς

υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Για τις συµβάσεις προµηθειών: δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση
γνησιότητας
Για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συµβάσεις προµηθειών: δείγµατα, περιγραφή ή φωτογραφίες µε πιστοποίηση
γνησιότητας
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Για τις συµβάσεις δηµόσιων προµηθειών: Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προµηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά
γνησιότητας όπου χρειάζεται.
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύµατα ελέγχου της ποιότητας
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προµήθειας;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός συµπεριλαµβανοµένης της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας

❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδοµένων κράτους
µέλους της ΕΕ;

❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
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Εκδότης
Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι,
ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας
προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ηµεροµηνία
-ΤόποςΥπογραφή__
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης-Τεχνικές Προδιαγραφές

Επιλογή αναδόχου για την προµήθεια χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισµού για την
κάλυψη των αναγκών των µονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, πιθανής δαπάνης #621.765,00#
ευρώ πλέον ΦΠΑ, µε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
τιµή).
Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες µπορούν να καταθέσουν προσφορά για µία ή και για περισσότερες
οµάδες. ∆εν µπορεί να υποβληθεί προσφορά για µέρος των ειδών µιας οµάδας.

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προµήθεια χαρτιού υγείας, χειροπετσετών, και υλικών καθαρισµού για την κάλυψη των αναγκών
των µονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.

ΤΜΗΜΑ Α΄ Υλικά καθαρισµού : 219.685 € χωρίς ΦΠΑ 24% (272.409,40 € µε ΦΠΑ 24%).
ΤΜΗΜΑ Β΄ Καθαριστικά : 118.080 € χωρίς ΦΠΑ 24% (146.419,20 € µε ΦΠΑ 24%).
ΤΜΗΜΑ Γ΄ Χειροπετσέτες : 284.000 € χωρίς ΦΠΑ 24% (352.160,00 € µε ΦΠΑ 24%).

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση:
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00.10.1381 «Προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού» του Προϋπολογισµού Εξόδων του Ε.Φ.Κ.Α. ετών 2019-2020 κατ’
έτος 310.882,50 χωρίς ΦΠΑ 24% (385.494,30 € µε ΦΠΑ).
Σχετικές : α) η

υπ΄αρ. ΑΑΥ Μ237/14-02-2019 (Α∆Α:7Ν9Β465ΧΠΙ-ΧΘΦ)

Απόφαση

Ανάληψης Υποχρέωσης του ΕΦΚΑ., δέσµευσης πίστωσης ύψους 385.494,30 € µε ΦΠΑ, σε βάρος
της πίστωσης του προυπολογισµού του ΕΦΚΑ, έτους 2019.
β) Σχετική η υπ’ αρ Φ.ΕΦΚΑ/815/71/12-02-2019 (Α∆Α ΩΦΖΥ465Θ1Ω-ΙΨ1) Απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, (στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων
του Ν. 3871/10 (άρθρα 21 παρ. 3 και 23), του ν. 4038/12, του ν. 4270/14 και του ν. 4337/15), µε
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την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 385.494,30 € (συµπ/νου του ΦΠΑ)
για το έτος 2020 για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις: τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την παράδοση των
ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
•

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται ως κατωτέρω Πίνακες Ειδών –Φύλλα Συµµόρφωσης

•

Προκειµένου να αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές, οι προσφέροντες θα πρέπει να

καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, δείγµατα των προς προµήθεια ειδών. Ειδικά για
τα χαρτιά υγείας και τις χειροπετσέτες θα κατατεθούν δείγµατα εις διπλούν στην εργοστασιακή
συσκευασία και στην εµπορική τους µορφή.
•

Τα δείγµατα θα είναι αριθµηµένα κατά αύξοντα αριθµό σύµφωνα µε την κατάταξή τους στα

Τµήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄.
•

Τα δείγµατα θα κατατεθούν στα γραφεία της ∆/νσης Προµηθειών του Ε.Φ.Κ.Α. και

συγκεκριµένα στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 16, 3ος όροφος, γραφείο 7.
•

Οι προσφορές θα δοθούν ανά Τµήµα.

•

Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο της ποσότητας των ειδών του κάθε Τµήµατος.

•

Η Σύµβαση θα ισχύει για δύο (2) έτη.

•

Τόπος παράδοσης: Κεντρική αποθήκη ΕΦΚΑ (Λεωφ. Πειραιώς - Αθηνών 167, Άγιος Ιωάννης

Ρέντης, ΤΚ 182 33).
•

Τρόπος παράδοσης ως εξής:
1. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης.
2. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
5ο έως τον 6ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
3. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
9ο µέχρι τον 10ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
4. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
13ο µέχρι τον 14ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
5. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
18ο µέχρι τον 19ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.
6. Το 1/6 της κατακυρωθείσας ποσότητας θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος από τον
22ο µέχρι τον 24ο µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης.

•

Οι ανωτέρω τµηµατικές παραδόσεις θα ολοκληρωθούν εντός διαστήµατος δύο (2) ετών από την

υπογραφή της Σύµβασης.
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•

τα υλικά θα παραδίδονται στην αποθήκη του ΕΦΚΑ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του

αναδόχου µε το Τµήµα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης, σε χώρους που θα του υποδειχθούν, µε
εργατικό προσωπικό και εφόσον απαιτηθεί µε µηχανήµατα (όπως παλετοφόρα, κλαρκ κλπ), που θα
διαθέτει ο ανάδοχος.
•

Παραλαβή: Μόνιµη Επιτροπή Παραλαβής Υλικών του ΕΦΚΑ.

•

Πληρωµή: Εξόφληση του 100% της αξίας των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στην κάθε

τµηµατική παραλαβή και µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ Υλικά καθαρισµού
ΤΜΗΜΑ Β΄ Καθαριστικά
ΤΜΗΜΑ Γ΄ Χειροπετσέτες
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EI∆ΩΝ

ΕΤΩΝ 20192020

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙ∆ΩΤΗ 150-160 ΓΡ.

1.000

τεµάχια

2

ΣΚΟΥΠΑ 30 ΕΚ.

500

τεµάχια

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,3Μ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΓΙΑ
3

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

1.500

τεµάχια

4

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

500

τεµάχια

10.000

τεµάχια

1.500

πακέτα

100.000

ρολά

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ (ΠΑΝΑΚΙΑ) ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
5

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 x 40 εκ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100

6

ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 45 x 55

7

εκ. ή 50 x 50εκ. ΣΕ ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 70 x 95

8

εκ. ΣΕ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

75.000

ρολά

9

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ

500

τεµάχια

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

190.500

93

19PROC004566818
2019-03-06
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EI∆ΩΝ

ΕΤΩΝ 20192020

Α/Α

1
2

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΧΛΩΡΙΝΗ (παχύρρευστη µορφή) 2 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ - ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ

1.600

τεµάχια

3.600

τεµάχια

40.000

τεµάχια

1.200

τεµάχια

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ
3

4

ME ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 950 -1.000 ΜΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

46.400

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΩΝ 2019Α/Α

2020

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ. Μονόφυλλες. Σε
πακέτα των 200 φύλλων. Από 100%
λευκαντικό χηµικό πολτό. Κάθε συσκευασία
θα περιλαµβάνει 20 - 30 πακέτα.

200.000

πακέτα

1.000.000

ρολά

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20
ΜΕΤΡΩΝ. ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90 GR ± 10%
ΚΑΘΑΡΟ. 250 ∆ΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ± 10%
(∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 100mm x 100mm ±
10%). Κάθε συσκευασία θα περιλαµβάνει 301

40 ρολά. ∆εκτές και µικρότερες συσκευασίες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
2

1.200.000
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ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄:
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων
1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1.1. Τα είδη πρέπει να παράγονται και να
συσκευάζονται
σύµφωνα

σε

µε

εγκεκριµένες

την

εθνική

και

εγκαταστάσεις,
την

ευρωπαϊκή

ΝΑΙ

νοµοθεσία.
1.1.2. Η παραγωγή και η διάθεση τους στην αγορά
πρέπει να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
1.1.3. Η παραγωγή των ειδών πρέπει να είναι

ΝΑΙ

σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική.
1.1.4. Τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,
από ανθεκτικό υλικό και οι πρώτες ύλες, καθώς
και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα
πρέπει

να

απαιτήσεις

συµφωνούν
της

εθνικής

απόλυτα
και

µε

ΝΑΙ

τις

ευρωπαϊκής

νοµοθεσίας.
1.1.5.

Οι

σακούλες

και

τα

γάντια

να

συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ
(ΦΕΚ

2983/Β/30.8.2017

Κωδικοποίηση

ΝΑΙ

Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών), την ελληνική και την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
1.1.6. Στα προϊόντα, στα οποία αναγράφεται η
ηµεροµηνία παραγωγής τους, αυτή δεν θα πρέπει να
είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία

ΝΑΙ

παράδοσης.
1.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά εξοπλισµού και αναλωσίµων
95
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•
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Να είναι κατασκευασµένη από λωρίδες µικροϊνών
(όχι νήµα), να µην αφήνει χνούδια και να έχει
µεγάλη απορροφητικότητα.

•

Να έχει µηχανισµό για να βιδώνει σε κοντάρι
αλουµινίου και να εφαρµόζει απόλυτα µε το

ΝΑΙ

αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
•

Να

έχει

αντοχή

στα

αλκαλικά

και

όξινα

καθαριστικά.
•

Να έχει βάρος 150-160 gr.

1.2.2. Η σκούπα:
•

Να έχει διπλή τρίχα από συνθετικό υλικό

•

Να είναι κανονικού µεγέθους (30εκ.)

•

Να έχει παχύ πέλος

•

∆εν πρέπει να µαδάει και πρέπει να σκουπίζει

ΝΑΙ

οµοιόµορφα
1.2.3. Το κοντάρι:
•

Να έχει µήκος περίπου 1,3µ.

•

Να είναι από αλουµίνιο.

•

Να

είναι

κατάλληλο

ΝΑΙ
για

βιδωτή

σφουγγαρίστρα και σκούπα.
1.2.4. Τα γάντια µιας χρήσης (πακέτο 100 τεµ.):
•

Να είναι τύπου Latex από ανθεκτική ύλη σε
µέγεθος medium

•

Να µην προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες.

1.2.5. Το φαράσι:
•

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Να είναι πλαστικό µε κοντάρι

1.2.6. Το ξεσκονόπανο (πανάκια):
•

Να είναι απαλό, κατασκευασµένο από µικροΐνες

•

Να

είναι

υψηλής

απορροφητικότητας

και

ανθεκτικότητας, διαστάσεων 40 x 40 εκ. περίπου
•

ΝΑΙ

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε γραφεία,
ντουλάπες, Η/Υ και λοιπές επιφάνειες.

1.2.7. Τα σακουλάκια καλαθιών γραφείων:
•

Να είναι διαστάσεων 45 x 55 εκ. ή 45 x 55 εκ. σε

ΝΑΙ

ρολό 30 τεµ.
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1.2.8. Οι σακούλες απορριµµάτων µεγάλες:
•

Να είναι διαστάσεων 70 x 95 εκ. σε ρολό 10 τεµ.

ΝΑΙ

1.2.9. Ο κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη:
•

Να είναι πλαστικός.

•

Να έχει ενσωµατωµένο αφαιρούµενο εξάρτηµα

ΝΑΙ

αποστράγγισης υγρών.
2. Συσκευασία
2.1. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές
και σφραγισµένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα
πρέπει να έχουν σπασίµατα ή ρωγµές, τρύπες και να

ΝΑΙ

εµφανίζουν διαρροή των προϊόντων.
2.2.

Οι

προσυσκευασίες

χαρτοκιβώτια

θα

παραδίδονται

(δευτερογενής

σε

συσκευασία)

ΝΑΙ

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
2.3. Τα υλικά καθαριότητας θα τοποθετηθούν ανά
είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα
πρέπει

να

είναι

καινούριες,

κλειστές

και

ΝΑΙ

σφραγισµένες. ∆εν θα πρέπει να είναι σκισµένες και
να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
2.4. Τα γάντια καθαριότητας θα διατίθενται σε
τυποποιηµένη συσκευασία των 100 τεµαχίων.

ΝΑΙ

3. Επισηµάνσεις
3.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
3.1.1. Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει κατ’
ελάχιστον,
πληροφορίες

να
µε

αναγράφονται
ευανάγνωστους,

οι

ακόλουθες

εµφανείς

και

ανεξίτηλους χαρακτήρες:
•

Το όνοµα του προϊόντος που περιέχεται

•

Το όνοµα ή εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση
του υπεύθυνου προσώπου

•

Ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται

•

Το µέγεθος ή οι διαστάσεις του προϊόντος.

ΝΑΙ

Ειδικά για τα γάντια: Να φέρουν σήµανση CE και να
αναγράφεται

η

ηµεροµηνία

παραγωγής

και

η

ηµεροµηνία λήξης.
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3.1.2. Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας
υπάρχουν

επισηµάνσεις

σχετικά

µε

κλινικούς,

δερµατολογικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους, οι
ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να είναι επιστηµονικά

ΝΑΙ

τεκµηριωµένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να
είναι διαθέσιµα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
3.2.1. Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς
συσκευασίας των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•

Η επωνυµία του αναδόχου

•

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος

•

Ο αριθµός των συσκευασιών - τεµαχίων του

ΝΑΙ

ίδιου είδους που περιέχονται.
•

Ο αριθµός της σύµβασης.

3.2.2. Ειδικότερα για τα γάντια θα πρέπει να υπάρχει
επισήµανση µε το µέγεθος αυτών.

ΝΑΙ

4. Υποχρεώσεις Προµηθευτών
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει µαζί µε την τεχνική του προσφορά:
4.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται
ότι έλαβε γνώση και συµµορφώνεται µε τους όρους

ΝΑΙ

των προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς καµία
µεταβολή.
4.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι
τα υπό προµήθεια είδη συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 -REACH
(Registration,

Evaluation

and

Authorization

of

ΝΑΙ

Chemicals) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, όπως ισχύει.
4.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η
χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής

ΝΑΙ

των προσφεροµένων ειδών.

Εναπόκειται στην κρίση των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσουν από τον
98
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σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής

Ανάδοχο,

διαδικασίας,

δικαιολογητικά τεκµηρίωσης των ανωτέρω δηλωθέντων.

5. ∆ιενεργούµενοι έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα σε ποσοστό 5%
(στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε
είδους, τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.3. και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήµανσης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.

ΤΜΗΜΑ Β΄:
ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων
1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1.1. Τα απορρυπαντικά (υγρό γενικού καθαρισµού,
υγρό καθαρισµού τζαµιών) και τα απολυµαντικά
(χλωρίνη)

πρέπει

συσκευάζονται

σε

να

παράγονται

εγκεκριµένες

και

να

ΝΑΙ

εγκαταστάσεις,

σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
1.1.2.

Η

παραγωγή

απορρυπαντικών

και

και
των

η

διάθεση

των

απολυµαντικών

στην

αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα

ΝΑΙ

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
1.1.3. Η παραγωγή των απορρυπαντικών και των
απολυµαντικών να είναι σύµφωνη µε την ορθή

ΝΑΙ

βιοµηχανική πρακτική.
1.1.4. Τα απορρυπαντικά να συµµορφώνονται µε τα
οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 648/2004.

ΝΑΙ

1.1.5. Τα απολυµαντικά πρέπει να συµµορφώνονται
µε

την

οδηγία

98/8/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

ΝΑΙ

Κοινοβουλίου.
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χεριών πρέπει να

σαπούνι

συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη

ΝΑΙ

σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
1.1.7. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στις επιφάνειες

ΝΑΙ

για τις οποίες προορίζονται.
1.1.8. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά να
µην είναι τοξικά για τον άνθρωπο ή επιβλαβή για το

ΝΑΙ

περιβάλλον.
1.1.9.

Στα

προϊόντα

όπου

αναγράφεται

η

ηµεροµηνία παραγωγής τους, αυτή δεν θα πρέπει να
είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία

ΝΑΙ

παράδοσης.
1.1.10. Το υγρό γενικού καθαρισµού να είναι
κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις

ΝΑΙ

επιφάνειες.
1.1.11.

Το

υγρό

γενικού

καθαρισµού

να

µη

χρειάζεται ξέβγαλµα και να στεγνώνει γρήγορα χωρίς

ΝΑΙ

να αφήνει ίχνη.
1.1.12 Η δοσολογία για γενικό καθαρισµό (συνήθη
χρήση) να µην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού.
1.1.13. Το υγρό γενικού καθαρισµού να αφαιρεί
βρωµιά, λίπη και µικρόβια από τις επιφάνειες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Απορρυπαντικών και
Απολυµαντικών
1.2.1. Η µορφή κάθε είδους πρέπει να είναι η
ακόλουθη:
•

Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά δεν
πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές.

•

Το καθαριστικό τζαµιών να είναι σε υγρή µορφή.

•

Η χλωρίνη να είναι σε υγρή και πυκνή µορφή

ΝΑΙ

διαλύµατος.
•

Το υγρό γενικού καθαρισµού να µην αναδύει
δυσάρεστες

οσµές,

να

έχει

ευχάριστη

και

διακριτική οσµή.
1.3. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά
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1.3.1. Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά δεν
πρέπει να είναι ερεθιστικά και επιβλαβή για το

ΝΑΙ

δέρµα.
1.3.2.

Στη

χλωρίνη,

η

περιεκτικότητα

σε

λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο πρέπει

ΝΑΙ

να είναι µικρότερη από 5%.
1.3.3. Το υγρό γενικού καθαρισµού να µην είναι
διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).
1.3.4.

Στο

υγρό

γενικού

καθαρισµού,

ΝΑΙ

η

περιεκτικότητα σε µη ιονικά τασιενεργά, σε ανιονικά
τασιενεργά,

σε

φωσφορικές

ενώσεις

και

σε

ΝΑΙ

απολυµαντικό παράγοντα να είναι µικρότερη από
5%.
1.3.5. Για το υγρό σαπούνι χεριών να υπάρχουν
περιορισµοί για ορισµένες ουσίες που αναφέρονται
στο Κεφάλαιο IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

ΝΑΙ

1223/2009.
2. Συσκευασία
2.1. Τα απορρυπαντικά, τα απολυµαντικά και το
υγρό σαπούνι χεριών, θα είναι συσκευασµένα σε
πλαστική

φιάλη,

(προσυσκευασία),

µε

πλαστικό

ανθεκτική

που

θα

καπάκι

ΝΑΙ

κλείνει

ερµητικά.
2.2. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές
και σφραγισµένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα
πρέπει να έχουν σπασίµατα ή ρωγµές, τρύπες και να

ΝΑΙ

εµφανίζουν διαρροή των προϊόντων.
2.3.

Οι

προσυσκευασίες

χαρτοκιβώτια

θα

παραδίδονται

(δευτερογενής

σε

συσκευασία)

ΝΑΙ

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
2.4. Ειδικότερα, το υγρό καθαριστικό τζαµιών θα
φέρει ψεκαστήρα.
2.5.

Ρύγχος

εγχύσεως

στις

ΝΑΙ

δοσοµετρικές

συσκευασίες του υγρού σαπουνιού χεριών, είναι

ΝΑΙ

επιθυµητό.
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2.6. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται:

2.6.1. Στο υγρό γενικού καθαρισµού 4 lt προϊόντος.
2.6.2. Στο καθαριστικό τζαµιών 950-1.000 ml
προϊόντος.

ΝΑΙ

2.6.3. Στη χλωρίνη 2 lt προϊόντος.
2.6.4. Στο υγρό σαπούνι χεριών 4 lt προϊόντος
2.7. Τα υλικά θα τοποθετηθούν ανά είδος σε
κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει να
είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισµένες. ∆εν θα

ΝΑΙ

πρέπει να είναι σκισµένες και να παρουσιάζουν ίχνη
παραβίασης.
3. Επισηµάνσεις
3.1. Για τα απορρυπαντικά η παρουσίαση των
υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 11

ΝΑΙ

του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004, το άρθρο 50 των
Κανόνων ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ και την Υ.Α. 381/2005.
3.2. Για τα απολυµαντικά η παρουσίαση των
υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 20

ΝΑΙ

της Οδηγίας 98/8/ΕΚ και το άρθρο 50 των Κανόνων
∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.
3.3. Για το υγρό σαπούνι χεριών η παρουσίαση των
υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 20

ΝΑΙ

της Οδηγίας 98/8/ΕΚ και το άρθρο 50 των Κανόνων
∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.
3.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
3.1.1. Επί της προσυσκευασίας των απορρυπαντικών
και απολυµαντικών, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον, να
αναγράφονται
ευανάγνωστους,

οι

ακόλουθες
εµφανείς

πληροφορίες
και

µε

ανεξίτηλους

χαρακτήρες:
•

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος.

•

Η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το

ΝΑΙ

εµπορικό σήµα και η πλήρης διεύθυνση και
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αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη
διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
•

Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή
ονοµαστικός όγκος) του περιεχοµένου

•

Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής ή το
στοιχείο

αναφοράς

που

επιτρέπει

την

αναγνώριση του προϊόντος)
•

Η σύνθεση (χηµική ονοµασία της ή των ουσιών
που περιέχει το προϊόν)

•

Οδηγίες χρήσης.

•

Ειδικές προφυλάξεις (σύµβολα και ενδείξεις των
κινδύνων,

φράσεις

κινδύνου

και

οδηγίες

προφύλαξης).
•

Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο
Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777».

3.1.2. Ειδικότερα στα απορρυπαντικά θα πρέπει να
αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον

ΝΑΙ

υπάρχει και ο αριθµός τηλεφώνου από όπου µπορεί
να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
3.1.3. Ειδικότερα στα απολυµαντικά θα πρέπει να
αναγράφονται επιπλέον τα ακόλουθα:
•

Ο

τύπος

παρασκευάσµατος

(π.χ.

υγρό

συµπύκνωµα, κόκκοι, σκόνη, στερεό κλπ).
•

Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.

•

Στοιχεία

πιθανών

άµεσων

ή

ΝΑΙ

έµµεσων

ανεπιθύµητων παρενεργειών.
•

Ο χρόνος διατηρησιµότητας µετά το άνοιγµα.

3.1.4.

Επί

της

προσυσκευασίας

του

υγρού

σαπουνιού χεριών, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
αναγράφονται
ευανάγνωστους,

οι

ακόλουθες
εµφανείς

πληροφορίες
και

µε

ανεξίτηλους

χαρακτήρες:
•

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος.

•

Η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το

ΝΑΙ

εµπορικό σήµα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη
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διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
•

Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή
ονοµαστικός όγκος) του περιεχοµένου

•

Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής ή το
στοιχείο

αναφοράς

που

επιτρέπει

την

αναγνώριση του προϊόντος)
•

Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος

•

Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιµότητας µετά
το άνοιγµα.

3.1.5. Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας
υπάρχουν

επισηµάνσεις

σχετικά

µε

κλινικούς,

δερµατολογικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους, οι
ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να είναι επιστηµονικά

ΝΑΙ

τεκµηριωµένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να
είναι διαθέσιµα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
3.2.1. Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς
συσκευασίας των προϊόντων, θα πρέπει να υπάρχει
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•

Η επωνυµία του αναδόχου

•

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος

•

Ο αριθµός των συσκευασιών – τεµαχίων του

ΝΑΙ

ίδιου είδους που περιέχονται.
•

Ο αριθµός της σύµβασης.
4. Υποχρεώσεις Προµηθευτών

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει µαζί µε την τεχνική του προσφορά:
4.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται
ότι έλαβε γνώση και συµµορφώνεται µε τους όρους

ΝΑΙ

των προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς καµία
µεταβολή.
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4.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται
ότι:

Α. διαθέτει ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας

(∆∆Α)

των

προϊόντων,

τα

οποία

είναι

επικαιροποιηµένα και σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1907/2006 - REACH (Registration, Evaluation
and Authorization of Chemicals) και τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν.
Β. η ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των

ΝΑΙ

προϊόντων είναι σύµφωνες µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1272/2008, όπως ισχύει.
Γ.

έχει

κατατεθεί

απορρυπαντικών

στο

αίτηση

καταχώρησης

Ενιαίο

Μητρώο

των

Χηµικών

Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε
το άρθρο 45 του Κανονισµού CLP (Κανονισµός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
4.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η
χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής

ΝΑΙ

των προσφεροµένων ειδών.
4.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι
διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από
τους οίκους κατασκευής των προϊόντων, κατά ISO

ΝΑΙ

9001 ή άλλο ισοδύναµο ισχύον.

Εναπόκειται στην κρίση των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσουν από τον
υποψήφιο

Ανάδοχο,

σε

οποιοδήποτε

στάδιο

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας,

δικαιολογητικά τεκµηρίωσης των ανωτέρω δηλωθέντων.

5. ∆ιενεργούµενοι έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα σε ποσοστό 5%
(στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε
είδους, τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.2, 1.3. και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήµανσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.
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ΤΜΗΜΑ Γ΄:
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ-ΖΑΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Χαρακτηριστικά Προϊόντων
1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1.1. Τα είδη πρέπει να παράγονται και να
συσκευάζονται
σύµφωνα

µε

σε
την

εγκεκριµένες
εθνική

και

εγκαταστάσεις,
την

ευρωπαϊκή

ΝΑΙ

νοµοθεσία.
1.1.2. Η παραγωγή και η διάθεση των ειδών στην
αγορά

πρέπει

να

συµµορφώνονται

µε

τα

προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική

ΝΑΙ

νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
1.1.3. Η παραγωγή των ειδών πρέπει να είναι
ΝΑΙ

σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική.

1.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
1.2.1. Χαρτί υγείας
•

Να είναι λευκό, ανθεκτικό και να αποσυντίθεται
εύκολα στο νερό

•

Να είναι περιτυλιγµένο σε κύλινδρο από χαρτόνι
κατάλληλο για τη στήριξη του ρολού (µαδρέν)

•
•

Να είναι απαλό στην επαφή µε το δέρµα
Το

µήκος

του

χαρτιού

ρολού

να

είναι

τουλάχιστον 20m.
•

Το βάρος του κάθε χαρτιού ρολού να είναι 90g ±

ΝΑΙ

10% καθαρό (χωρίς το µαδρέν)
•

Να διατίθεται σε ρολά των 250 διπλών φύλλων
± 10%

•

Τα φύλλα να έχουν διαστάσεις 100mm X 100mm
± 10%

•

Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους είτε µε
διάτρηση είτε µε πίεση και πάντως, µε τρόπο,
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισµός τους.

1.2.2. Χειροπετσέτες
•

Να είναι κατασκευασµένες από χαρτί λευκού

ΝΑΙ
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χρώµατος µεγάλης απορροφητικότητας
•

Να είναι µονόφυλλες

•

Να είναι διπλωµένες τύπου ζικ - ζακ

•

Να είναι απαλές στην επαφή µε το δέρµα

•

Να µην διαλύονται εύκολα µε το σκούπισµα των
χεριών και να µην αφήνουν χνούδι.

•

Το βάρος του χαρτιού να είναι 25g/m2 ± 10%

•

Οι διαστάσεις του χαρτιού να είναι 25cm X 23cm
± 3cm, διπλωµένες στο µισό του πλάτους
1.3. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά

Τα είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής:
1.3.1. ∆εν πρέπει να προκαλούν ερεθισµούς στο
δέρµα.
1.3.2. Πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά.

ΝΑΙ

1.3.3. Πρέπει να είναι απορροφητικά.
1.3.4. Να προέρχονται από 100% λευκασµένο
χηµικό πολτό.
2. Συσκευασία
2.1. Το χαρτί υγείας θα είναι συσκευασµένο σε
ανακυκλώσιµη

πλαστική

συσκευασία

(προσυσκευασία). Κάθε συσκευασία θα περιλαµβάνει
30-40

ρολά.

Γίνονται

δεκτές

και

ΝΑΙ

µικρότερες

συσκευασίες.
2.2. Οι χειροπετσέτες θα είναι συσκευασµένες σε
χάρτινο

ή ανακυκλώσιµο

πλαστικό περιτύλιγµα

(προσυσκευασία) σε πακέτα των 200 φύλλων. Κάθε

ΝΑΙ

συσκευασία θα περιλαµβάνει 20-30 πακέτα.
2.3.

Οι

προσυσκευασίες

καινούριες,

των

αµεταχείριστες,

ειδών

θα

κλειστές

είναι
και

σφραγισµένες. ∆εν θα πρέπει να είναι σκισµένες και
να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης. Το περιεχόµενο

ΝΑΙ

τους επίσης πρέπει να είναι καθαρό και απαλλαγµένο
από ξένες ύλες.
2.4. Οι προσυσκευασίες των ειδών θα παραδίδονται
σε

χαρτοκιβώτια

(δευτερογενής

συσκευασία)

ΝΑΙ

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
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Για είδη χάρτου προσωπικής υγιεινής η παρουσίαση
των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση του
προϊόντος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους

ΝΑΙ

«Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017).
3.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
3.1.1. Επί της προσυσκευασίας του χαρτιού υγείας
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι
ακόλουθες

πληροφορίες

µε

ευανάγνωστους,

εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
•

Το είδος του προϊόντος που περιέχεται.

•

Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση

ΝΑΙ

του υπεύθυνου προσώπου.
•

Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου.

•

Το είδος της πρώτης ύλης.

3.1.2. Ειδικότερα, στο χαρτί υγείας θα πρέπει να
αναγράφεται επιπλέον: το µήκος κάθε ρολού, ο
αριθµός των τεµαχίων (φύλλων) κάθε ρολού και ο

ΝΑΙ

αριθµός των στρώσεων κάθε φύλλου.
3.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία (χαρτοκιβώτια)
3.2.1. Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς
συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήµανση µε
τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•

Η επωνυµία του αναδόχου

•

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος.

•

Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.

•

Ο αριθµός της σύµβασης

3.2.2. Ειδικότερα για τις χειροπετσέτες, θα πρέπει να
αναγράφονται οι διαστάσεις των φύλλων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4. Υποχρεώσεις Προµηθευτών
Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:
4.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι
έλαβε γνώση και συµµορφώνεται µε τους όρους των

NAI

προδιαγραφών στο σύνολό τους, χωρίς καµία
µεταβολή.
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4.2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι
το υπό προµήθεια είδος συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις

του

R.E.A.C.H.
Authorization

Κανονισµού

(Registration,
of

Chemicals)

ΕΚ

1907/2006

Evaluation
της

-

and

NAI

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
4.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η
χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής

NAI

των προσφεροµένων ειδών.
4.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι
διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από
τους οίκους κατασκευής κατά ISO 9001 ή άλλο

ΝΑΙ

ισοδύναµο.

Εναπόκειται στην κρίση των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητήσουν από τον
Ανάδοχο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, δικαιολογητικά
τεκµηρίωσης των ανωτέρω δηλωθέντων.

5. ∆ιενεργούµενοι έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα σε ποσοστό 5% (στην
πλησιέστερη ακέραια µονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους
τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 1.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήµανσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.

Στη Στήλη «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει
υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα
µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
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αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, που κατά την κρίση του προσφέροντος
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πλήρη στοιχεία οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή)…………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

(αριθµητικά σε ευρώ) ΓΙΑ ΤΟ

(αριθµητικά σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ

ΟΜΑ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

Α ΤΜΗΜΑ Α΄

Υλικά καθαρισµού
Β ΤΜΗΜΑ Β΄

Υγρά Καθαρισµού
Γ

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Χειροπετσέτες

Στη συνέχεια Αναλύστε τη προσφορά σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί
για το τµήµα για το οποίο υποβάλλετε προσφορά
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ΤΜΗΜΑ Α΄

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EI∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΩΝ 20192020

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ/
ΠΑΚΕΤΟΥ/
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Συνολική

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ (συολο

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

ποσοτήτων Χ τιµή
µονάδας)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙ∆ΩΤΗ
1

150-160 ΓΡ.

τεµάχια

1.000

2

ΣΚΟΥΠΑ 30 ΕΚ.

τεµάχια

500

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,3Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ
3

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

τεµάχια

1.500

4

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

τεµάχια

500

τεµάχια

10.000

πακέτα

1.500

ρολά

100.000

ρολά

75.000

τεµάχια

500

ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ (ΠΑΝΑΚΙΑ)
ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
5

40 x 40 εκ. ΠΕΡΙΠΟΥ
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

6

ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 45 x 55 εκ. ή 50 x

7

50εκ. ΣΕ ΡΟΛΟ 30 ΤΕΜ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ 70 x 95 εκ. ΣΕ

8

ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

9

ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

190.500

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Συνολική Αξία Με ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EI∆ΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΩΝ 20192020

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ/
ΠΑΚΕΤΟΥ/
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Συνολική

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ (συολο
ποσοτήτων Χ τιµή

Η ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

µονάδας)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
Α/Α

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ

τεµάχια

1.600

τεµάχια

3.600

τεµάχια

40.000

τεµάχια

1.200

ΧΛΩΡΙΝΗ (παχύρρευστη
1

µορφή) 2 ΛΙΤΡΩΝ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ - ΥΓΡΟ

2

ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ME

3

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 950 -1.000 ΜΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
46.400

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Αξία Με ΦΠΑ
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ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΩΝ 20192020

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ/
ΠΑΚΕΤΟΥ/
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Συνολική

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ (συολο
ποσοτήτων Χ τιµή

Η ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

µονάδας)
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ.
Μονόφυλλες. Σε πακέτα των
Α/Α

200 φύλλων. Από 100%
λευκαντικό χηµικό πολτό.
Κάθε συσκευασία θα
περιλαµβάνει 20 - 30 πακέτα.

πακέτα

200.000

ρολά

1.000.000

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΜΕΤΡΩΝ.
ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90 GR ± 10%
ΚΑΘΑΡΟ. 250 ∆ΙΠΛΑ ΦΥΛΛΑ
± 10% (∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ
100mm x 100mm ± 10%).
Κάθε συσκευασία θα
περιλαµβάνει 30-40 ρολά.
∆εκτές και µικρότερες
1

συσκευασίες.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1.200.000

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
Συνολική Αξία Με ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Φ.Κ.Α.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, Τ.Κ 104 31- ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο
διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε
αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε
τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον Φ.Π.Α.) ...................................,
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης
της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης

ΕΚ∆ΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: Ε.Φ.Κ.Α.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜ.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, Τ.Κ 104 31- ΑΘΗΝΑ

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ................. για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ.
………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..……
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή
όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

117

19PROC004566818 2019-03-06

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ– ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Αριθµός Προσφυγής
/20

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε. Π.Π.
(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονοµασία φυσικού ή νοµικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:
∆ιεύθυνση : ________________________________________________________
Αρ. Τηλεφώνου : ______________________ Αρ. Φαξ : _____________________
e-mail : ______________________
(2)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονοµασία : _________________________________________________________
∆ιεύθυνση : _________________________________________________________
Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________
e-mail : ___________________________

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

(8) ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Ονοµασία και συνοπτική περιγραφή της ∆ιακήρυξης Σύµβασης

Β. Ηµεροµηνία προκήρυξης και δηµοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης
_________________________________________
Γ. Ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος
________________________________________

∆. Ηµεροµηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόµενης πράξης ή
απόφασης
______________________________________

(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η
προσφυγή

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συµπληρωµατική σελίδα ή σελίδες)
(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτηµα της προσφυγής.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συµπληρωµατική σελίδα ή σελίδες)
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτηµα (αιτήµατα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συµπληρωµατική σελίδα ή σελίδες)

(13) ∆ΗΛΩΣΗ

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην
παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνηµµένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.
__________________________________
________________________

Υπογραφή

Προσφεύγοντος

ή

Εκπροσώπου

Ηµεροµηνία

Ονοµατεπώνυµο _______________________________________

(Κεφαλαία)

Ιδιότητα ______________________________________________

Σφραγίδα

(Σε περίπτωση νοµικού προσώπου)
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