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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 38/18
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών
μεταφοράς και εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και
προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του
Ε.ΚΕ.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
32.240,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Είδος διαγωνισμού
Κριτήριο κατακύρωσης
Τόπος διενέργειας
Χρόνος και τόπος κατάθεσης
προσφορών
Χρόνος αποσφράγισης των
προσφορών

Συνοπτικός διαγωνισμός
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
Γραφείο προμηθειών, κτίριο Διοίκησης, του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
Πρωτόκολλο Ε.ΚΕ.Α., Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα
7, Αχαρναί κτίριο Διοίκησης, την Πέμπτη 01-112018 και ώρα 11.00π.μ.
Ημερομηνία: 01-11-2018
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 12.00 το μεσημέρι

Περιγραφή υπηρεσιών

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄

CPV

45259900-6

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

32.240,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΑΕ

0879 & 1439
90 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού
Ένα έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης,
εφόσον παραστεί ανάγκη μετά τη λήξη της
αρχικής σύμβασης.

Χρόνος ισχύος προσφοράς
Διάρκεια σύμβασης
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο
ΚΗΜΔΗΣ

19-10-2018
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Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχοντας υπόψη:

Α. Τις κείμενες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως δε:
1. Το Ν.Δ. 496/1974 (Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου».
2. Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3402/2005 (Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και
λοιπές διατάξεις».
4. Το Ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 24, του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
7. Το Ν. 3868/2010 (Α΄ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
8. Την υπ' αριθ. 08/31.05.2010 (B' 777) απόφαση της Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

περί

όρων

και

κανόνων

λειτουργίας

και

προϋποθέσεων δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του
άρθρου 10 του ν. 3580/07.
9. Του Ν. 3984/2011, άρθρο 66 (Α΄150) «Ρύθμιση θεμάτων Νοσοκομείων», ως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4272/2014 (Α΄ 145) «Παρατηρητήριο
Τιμών».
10. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
11. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός
Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση
διατάξεων του Ν. 4013/2011», έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο
7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016.
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12. Την παραγρ. Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την

καταπολέμηση

των

καθυστερήσεων

πληρωμών

στις

εμπορικές

συναλλαγές».
13. Το Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις.
14. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»).
15. Το μέρος Γ΄ του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων».
16. Τη με αριθ. Γ2γ/57384/2017 (Β΄4293) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, περί ορισμού Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.
17. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της
παρούσας διακήρυξης, 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.
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα:
1. Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Την υπ’ αριθ. 158/2016 (Β΄ 3698) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί «έγκρισης
τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΠ-08-5902/20-08-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Ε.ΚΕ.Α, στο οποίο προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 16/08-10-2018 (θ:1ο) απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α., περί
έγκρισης σκοπιμότητας, δαπάνης, διενέργειας διαγωνισμού, όρων της
διακήρυξης και ανάληψης υποχρέωσης του διαγωνισμού.
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5. Την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΓΠ-09-6765/26-09-2018

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΩΚΑΑΟΡΕ3-ΟΣ8.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό

διαγωνισμό

κατακύρωσης

την

με

πλέον

γραπτές

σφραγισμένες

συμφέρουσα

από

προσφορές

οικονομική

και

άποψη

κριτήριο

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.240,00 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών μεταφοράς και
εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και προμήθειας και
εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α, με CPV
45259900-6 και KAE 0879 (για ποσό 12.400,00€) & 1439 ( για ποσό 19.840,00€)
συμπ/νου Φ.Π.Α, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται
στο Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω (Ν.
4412/2016, άρθρο 96).
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να
υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 01-11-2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του
Ε.ΚΕ.Α.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού
Ημερομηνία και
Διαγωνισμού

ώρα

Γραφείο προμηθειών, κτίριο Διοίκησης,
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
Διενέργειας Ημερομηνία: 01-11-2018
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 12.00 το μεσημέρι

3. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα
υποβολής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που θέτουν
όρους και προϋποθέσεις.
5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 1. περίπτωση 11 του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Β' της παρούσας
διακήρυξης. Επιπλέον, το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
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Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για
την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2, Ν.
4412/2016.
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών
φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και την διαγωνιστική
διαδικασία, παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α., τηλ. 213.214.67.38,
fax 213.214.67.28, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν 4412/2016.
7. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»
8. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (http://ekea.gr) και έχει καταχωρηθεί στο σύνδεσμο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

-

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

(www.promitheus.gov.gr).
9. 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
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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.
Για το Γραφείο
Προμηθειών

Η προϊσταμένη
του Τμήματος
Διαχείρισης
Οικονομικών

Η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης
Συντονισμού και
Οργάνωσης

Η Πρόεδρος του
ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

Ευαγγελία
Χριστοφοράτου

Παρασκευή
Τσώτσου

Μαρία Τσιπούνη

Χάρις Ματσούκα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Άρθρο 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
• κράτος-μέλος της Ένωσης
• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.
Άρθρο 2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
2.1

Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών

I

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.

II

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής
της προθεσμίας.

III

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται

χωρίς

διακοπή

λόγω

του

πλήθους

των

προσελθόντων

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
IV

Προσφορές

ή

αιτήσεις

συμμετοχής

που

υποβάλλονται

εκπρόθεσμα,

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
V

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται
ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων,
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

VI

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
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της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον
οικονομικό φορέα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού,
εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.
2.2

Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

I

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
➢ η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα
➢ η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
➢ ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης
➢ η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
➢ τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
➢ η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ»

II

ο προαναφερόμενος φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα:

•

Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν 4412/2016.

•

Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (εφόσον απαιτούνται), κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα
διακήρυξη. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

•

Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 του ν 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
III

Οι προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
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ελληνική. 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.
2.2.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
θα πρέπει να περιέχει:
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 (Παράρτημα Ε΄), ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και
ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του
άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 75. (Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο
79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα
αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση
αυτής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
Η ημερομηνία των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να είναι εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας

Σελίδα 9 από 40

ΑΔΑ: ΩΓΨΚΟΡΕ3-Χ77

18PROC003865961 2018-10-19

υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
2.2.2 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει
όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το παράρτημα Β ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2.2.3 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα
πρέπει να περιλαμβάνει την τιμή (αριθμητικά και ολογράφως), στη οποία θα
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ της παρούσης.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσμεύει τον οικονομικό φορέα, μέχρι
την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών η
οποία θα αξιολογηθεί για να προκύψει ο μειοδότης.
2.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να καταθέσει ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, «προσωρινός ανάδοχος», εντός προθεσμίας δέκα ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν είναι:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή
βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του
επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν
τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού
σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι,
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4
παράγραφο Ι της παρούσας διακήρυξης.
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3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’
101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Άρθρο 3. Τρόπος διενέργειας
3.1 Αποσφράγιση των προσφορών και ανάδειξη μειοδότη.
Το αρμόδιο όργανο διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε
δημόσια συνεδρίαση κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αριθμεί,
μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν
υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».
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Στη συνέχεια αποσφραγίζει όλους τους υποφακέλους και μονογράφει όλα τα έγγραφα
που περιέχουν, ανά φύλλο.
Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, η επιτροπή του διαγωνισμού, μπορεί να ζητήσει
διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών
που έγιναν τεχνικά αποδεκτές.
Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η επιτροπή του διαγωνισμού
δύναται να ζητήσει, από τον οικονομικό φορέα, έγγραφη αιτιολόγηση της σύνθεσης
της προσφοράς του.
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η
πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας
και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως
προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους
της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί, σχετικά με την επικύρωση
αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, εφόσον περιέχονται ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.
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Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των
προσφορών, η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
και προτείνει στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι στο ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.,
•

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ή εφόσον συντρέχουν
λόγοι,

•

τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή

•

την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν
λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Η σχετική απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α, κοινοποιείται, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, και σε όλους τους συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Κατακύρωση
Η Αναθέτουσα Αρχή, στη συνέχεια αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, «προσωρινό ανάδοχο» και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών της
παραγράφου 2.2.4.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
➢ η ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», με κεφαλαία γράμματα
➢ η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
➢ ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης
➢ η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
➢ τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
➢ η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ»
Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
ανακοινώνει την ημερομηνία κατά την οποία θα αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και καλεί τον προσωρινό μειοδότη και όσους υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές να παραβρεθούν στη διαδικασία, εφόσον το επιθυμούν.
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Αν 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 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.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 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 οριζόμενα
της παρούσας διακήρυξης.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ΔΣ
του Ε.ΚΕ.Α. για τη λήψη σχετικής απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από το ΔΣ, στην οποία αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο

των

πρακτικών

της

διαδικασίας

ελέγχου

και

αξιολόγησης

των

δικαιολογητικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει,

σύμφωνα

με

το

άρθρο

105

του

ν.

4412/2016.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες

από

την

κοινοποίηση

σχετικής

έγγραφης

ειδικής

πρόσκλησης.
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν 4412/2016.
Άρθρο 4. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Ν 4412/2016, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εφόσον:
I.

Υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
a) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
b) δωροδοκία,

όπως

ορίζεται

στο

άρθρο

3 της

σύμβασης

περί της

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
c) 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),
d) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
e) 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
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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),
f) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ο οικονομικός
φορέας, που έχει εκδοθεί εις βάρος μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του, ή ατόμου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
Ο αποκλεισμός αφορά, ιδίως αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση:
•

για τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), σε
βάρος των διαχειριστών,

•

για τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), σε βάρος του Διευθύνοντα
Συμβούλου, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας:
II.

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την 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.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα
παράγραφος παύει να εφαρμόζεται, όταν ο οικονομικός φορέας 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.
III.

τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής
εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
Σελίδα 16 από 40

ΑΔΑ: ΩΓΨΚΟΡΕ3-Χ77

18PROC003865961 2018-10-19

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,
IV.

εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις σε βάρος του οικονομικού φορέα, οι
οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

V.

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,

VI.

εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
των οικονομικών φορέων 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,

VII.

εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

VIII.

εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,

IX.

εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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,

X.

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

XI.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει οικονομικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας, βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
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αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σχετικά με τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Κατά παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα οριζόμενα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 5. Χρόνος ισχύος προσφορών
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα
90 ημερών από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι
κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
III. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 90 ημερών. Μετά
τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται.
Άρθρο 6. Απόρριψη προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 7. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να
επικοινωνεί με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η
κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας, η οποία έχει ισχύ έως την επιστροφή της, ή είναι αορίστου
ισχύος.
(Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ΄ της παρούσας διακήρυξης).
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου, που είναι
αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
Άρθρο 8. Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάσει
των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται και
στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού
εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 9. Κρατήσεις
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε από
την παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,
2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007,
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/2017 ΚΥΑ (Β΄ 969),
Χαρτόσημο ΑΕΠΠ 3%, επί ΑΕΠΠ,
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΑΕΠΠ,
8% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94, για τις υπηρεσίες.
4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94, για τα είδη.
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Άρθρο 10. Παρακολούθηση – Παραλαβή - Κυρώσεις
Παραλαβή της υπηρεσίας

1. Η παραλαβή της υπηρεσίας της σύμβασης θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του ν 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/2016.
Παρακολούθηση σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.ΚΕ.Α. Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη
είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
Κυρώσεις
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί, αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς, αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
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παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου
ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Άρθρο 11. Οικονομικοί όροι – Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα είναι ετήσιας διάρκειας, με δικαίωμα
χρονικής παράτασης, εφόσον παραστεί ανάγκη μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης
και ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.
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Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην αρμόδια υπηρεσία
του Ε.ΚΕ.Α. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών, από
την έγγραφη ειδοποίησή του και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής
του και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την
ερμηνεία της, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση
κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Το ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά τη σύμβαση, με την
προϋπόθεση ότι θα τον ειδοποιήσει με αιτιολογημένο έγγραφο είκοσι (20) ημέρες πριν.
Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του αναδόχου σε
άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση.
Άρθρο 12. Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
Η ένσταση κατατίθεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 13. Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία (άρθρο 204 ν 4412/2016).
Άρθρο 14. Ποινικές ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 15. Γενικοί όροι
1.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.

2.

Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης.

3.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού

χαρακτήρα,

η

γνωστοποίηση

των

οποίων

στους

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των

πληροφοριών

οι

συνδιαγωνιζόμενοι.

Η

έννοια

της

πληροφορίας

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
4.

Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν
οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Υπηρεσίες μεταφοράς και εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων
συντήρησης +4οC και προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου
συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α
1. Εγκατάσταση υπάρχοντα απεγκατεστημένου ψυκτικού θαλάμου συντήρησης
+4οC που βρίσκεται στο χώρο μας.
2. Απεγκατάσταση των δύο (2) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC που
υπάρχουν στο κτίριο του Εργαστηρίου Μοριακού Ελέγχου και εγκατάσταση
τους στον καινούργιο χώρο.
3. Απεγκατάσταση μούλτι και κοντέσσερ που υπάρχουν και εγκατάσταση τους
στον καινούργιο χώρο μηχανοστασίου.
4. Εγκατάσταση καινούργιου σωληνοδικτύου μήκους 60μ. περίπου για τους τρεις
(3) ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης +4οC και τάπωμα του παλιού κυκλώματος
και 20μ. περίπου καινούργιου σωληνοδικτύου για τον θάλαμο συντήρησης
+22οC
5. Προμήθεια θαλάμου συντήρησης +22οC για τον ειδικό χώρο κλιματισμού,
•

προμήθεια και εγκατάσταση πανέλα 4cm για τα πλευρικά και την οροφή.

•

προμήθεια πόρτας ανοιγόμενης συντήρησης +22οC για τον θάλαμο.

•

προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείου, πίνακα λειτουργίας, φώτα τύπου
led, τις υγειονομικές γωνιές κ.τ.λ. και ότι χρειαστεί για να είναι ο θάλαμος
πλήρης.

6. Προμήθεια μηχανήματος και σωληνώσεων και εγκατάσταση τους για τον
προθάλαμο έξω από την κατάψυξη στο κτίριο του Εργαστηρίου Μοριακού
Ελέγχου καθώς και τον πίνακα για την λειτουργία του.
7. Απεγκατάσταση και εγκατάσταση υπάρχοντα πίνακα αυτοματισμού για τους
ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης +4οC και σύνδεση αυτών.
8. Πρεσάρισμα με άζωτο των κυκλωμάτων για 24 ώρες, έλεγχος διαρροών,
αλλαγή κεντρικών φίλτρων πλήρωση με ψυκτικό υγρό, λειτουργίας τους και
παράδοση τους με σωστές θερμοκρασίες.
9. Να γίνει αντικατάσταση μετατροπή για ψυκτικό υγρό R449a, λόγω της
κατάργησης του ψυκτικού υγρού R404a.
10. Το παλιό ψυκτικού υγρού θα γίνει ανάκτηση και συλλογή σε φιάλες για χρήση
στα άλλα υπάρχοντα δίκτυα.
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11. Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται προμήθεια η εγκατάσταση παροχικών
καλωδιώσεων.
Στην προσφορά να περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εργασίας για κατασκευή
χώρου μηχανοστασίου, σε χώρο πλησίον των θαλάμων, που θα υποδειχθεί από την
Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΕΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Ονομασία Τράπεζας: _________________________
Κατάστημα : ________________________________
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
________________________________
Ημερομηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________ ποσού__________ €
Πληροφορηθήκαμε

ότι

η

εταιρεία……………………….…

οδός

……………….αριθμός………..πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση, που θα
καλύπτει τις υπηρεσίες συνολικής αξίας …………… ευρώ και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών δηλ. για
… ευρώ. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα………………… παρέχει την
απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες ανεξάρτητα από τυχόν
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή
μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωσή
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της (ή είναι αορίστου
χρόνου).
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για
την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(Ε.ΚΕ.Α.)
Σύμβαση 38/ 18
«για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης τριών
(3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και προμήθειας και εγκατάστασης
ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α»
Στις Αχαρνές, σήμερα …./…/2018 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,
το οποίο ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης
και εδρεύει στις Αχαρνές, επί της οδού Oλυμπ. Χρ. Μάντικα 7, έχει ΑΦΜ 998993604,
ΔΟΥ Αχαρνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας

σύμβασης από την Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χάρις Ματσούκα, και στο εξής χάριν
συντομίας θα αποκαλείται «αναθέτουσα αρχή», και
Β) Η εταιρεία με την επωνυμία …………. που εδρεύει ………., επί της οδού ………….
με

ΑΦΜ:

……….,

ΔΟΥ

…………..

και

εκπροσωπείται

νόμιμα

από

………………………, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ανάδοχος»,
λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’

εξουσιοδότηση αυτής

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και επιπλέον:
• Την υπ’ αριθμό …/2018 Διακήρυξη του Ε.ΚΕ.Α.
• Την από ……………… προσφορά του προμηθευτή
• Την υπ’ αριθμό ………….. απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α με την οποία αποφάσισε
την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ……………… στην
εταιρεία …………… αντί του ποσού των ………………….€.
• συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα και αμοιβαίως τα ακόλουθα:
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
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β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
γ) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης
Η «Αναθέτουσα Αρχή», αναθέτει στον ανάδοχο τις υπηρεσίες μεταφοράς και
εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και προμήθειας και
εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α (CPV
45259900-6) στην συνολική τιμή των …………… € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ………….. προσφορά της προαναφερόμενης
εταιρείας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά:
………………………………………….
…………………………………………….
Άρθρο 2: Παράδοση παραστατικών
Τα τιμολόγια θα φέρουν απαραίτητα

το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του

εκδώσαντα, τη σφραγίδα της εταιρείας, τον αριθμό της σύμβασης, καθώς και τον
αριθμό της σύμβασης από το ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ).
Θα παραδίδονται από τον ανάδοχο με διαβιβαστικό στην αρμόδια διαχείριση.
Άρθρο 3: Αμοιβή – τρόπος καταβολής
To

συνολικό

ποσό

της

σύμβασης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

………

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις,
και κάθε άλλη επιβάρυνση και βαρύνει τον ΚΑΕ ……. του προϋπολογισμού έτους
2018.
Δέσμευση πιστώσεων:
Για

το

οικονομικό

έτος

2018

δεσμεύτηκε

το

ποσόν

των

€

……….

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, –Α.Δ.Α: ………….
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 107/Α΄/19-5-2013)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων
που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού
εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Άρθρο 4: Κρατήσεις
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:

0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε από
την παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,
Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,
2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007,
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/2017 ΚΥΑ (Β΄ 969),
Χαρτόσημο ΑΕΠΠ 3%, επί ΑΕΠΠ,ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΑΕΠΠ,
8% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94, για τις υπηρεσίες.
4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94, για τα είδη.
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι:
1.

Τιμολόγιο του αναδόχου, το οποίο θα φέρει απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και
την υπογραφή του εκδώσαντα, τη σφραγίδα της εταιρείας, τον αριθμό της
σύμβασης, καθώς και τον αριθμό της σύμβασης από το ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ).

2.

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

3.

Πρόσφατο πιστοποιητικό περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των
τυχόν τροποποιήσεων αυτού και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

4.

Θεωρημένη εξουσιοδότηση, για την περίπτωση που δεν θα παραστεί ο νόμιμος
εκπρόσωπος.

Άρθρο 6: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, και αορίστου ισχύος
(υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ της παρούσας διακήρυξης).
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Αν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
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Άρθρο 7: Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσιας διάρκειας, με δικαίωμα χρονικής
παράτασης, εφόσον παραστεί ανάγκη μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης και
ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση
κατακύρωσης και η προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παρασχεθεί οριστικά το σύνολο των
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Το ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά τη σύμβαση, με την
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον οικονομικό φορέα με αιτιολογημένο έγγραφο
είκοσι (20) ημέρες πριν. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που ο οικονομικός
φορέας κηρυχθεί έκπτωτος.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του οικονομικού
φορέα σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση.
Άρθρο 8: Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία (άρθρο 204 ν 4412/2016).
Άρθρο 9: Παρακολούθηση – Παραλαβή – Κυρώσεις
Παραλαβή της υπηρεσίας
1. Η παραλαβή της υπηρεσίας της σύμβασης θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του ν 4412/2016.
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2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/2016.
Παρακολούθηση σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση
αυτής διενεργείται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.ΚΕ.Α. Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ορίσει, για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη
είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
Κυρώσεις
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
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παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου
ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Άρθρο 10. Γενικοί όροι
1.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
2.

Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας διακήρυξης.
3.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών
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την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα
δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
4.

Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη,

ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
Το συμφωνητικό τούτο συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτόγραφα και αφού αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε ότι το περιεχόμενό του εκφράζει την πραγματική βούληση και των δύο
συμβαλλόμενων, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ανάδοχο

Για το Ε.ΚΕ.Α.
η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χάρις Ματσούκα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και
τη διαδικασία ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
-

Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

-

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ Ε.ΚΕ.Α.: 50071

-

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7

136 71, Αχαρνές
-

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοφοράτου

-

Τηλέφωνο: 2132146738

-

Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@ekea.gr

-

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ekea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών
μεταφοράς και εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και
προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του
Ε.ΚΕ.Α, CPV: 45259900-6
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 50071
Η σύμβαση αναφέρεται σε: υπηρεσίες
Ύπαρξη σχετικών τμημάτων: Όχι
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 38/18
Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον
οικονομικό φορέα
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:
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Πλήρης Επωνυμία:

[]

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

[]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[ .... ]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:
[ .... ]
Τηλέφωνο:
[ .... ]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[ .... ]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [ .... ]
(εάν υπάρχει):
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης:

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

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[ .... ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[ .... ]

Τηλέφωνο:

[ .... ]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[ .... ]

Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό ...):

[ .... ]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
[] Ναι [] Όχι
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, όπως αυτές
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν 4412/16;

Απάντηση:

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
-[.......................]
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις (παρ. 5 άρθρου 73, ν
4412/2016)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων (άρθρο 24 ν 4412/2016)
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (άρθρο
48 ν 4412/2016);
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

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

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
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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 αναφέρονταιi, 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 δωρεάνii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Ε.ΚΕ.Α.,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών μεταφοράς και
εγκατάστασης τριών (3) ψυκτικών θαλάμων συντήρησης +4οC και προμήθειας και
εγκατάστασης ενός (1) θαλάμου συντήρησης +22οC στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α, με αριθμό
διακήρυξης 38/18.
Ημερομηνία, τόπος υπογραφή(-ές): [……]

i

Πρβλ άρθρο 1 ν. 4250/2014

ii 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. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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