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ΕΚΕΑ 05/03/2021
Α. Π.: 1412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(Ε.ΚΕ.Α.)
Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
136 77, Αχαρνές
Διεύθυνση Συντονισμού & Οργάνωσης
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Παπαχαντζή
promithies@ekea.gr
Τηλ: 2132146738
Διακήρυξη με αριθμό: 03/21
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:106819

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη
συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών ετών, για την προμήθεια «Ασκών συλλογής
αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV-33141613-0 / σάκοι αίματος )
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τρία έτη, ανέρχεται στο ποσό
των 11.100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 13.764.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. (24%)
Η ετήσια εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000,00 € χωρίς
ΦΠΑ, ήτοι 4.588.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α για 100.000 τεμάχια κατ’ έτος.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Απαιτείται σύστημα ασκών και
διαχωρισμού τεσσάρων μονάδων
παράγωγα με συνοδό εξοπλισμό
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Στοιχεία Αρχής Αγορών (ΑΑ)
1.1.1 Επωνυμία και Λοιπά Στοιχεία Αρχής Αγορών (ΑΑ)
Τα στοιχεία της ΑΑ αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Επωνυμία
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Ταχυδρομική διεύθυνση
Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές
Πόλη
Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός
136 77
Χώρα
Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS Ε.ΚΕ.Α.
GR3
Τηλέφωνο
2132146738
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
promithies@ekea.gr
Αγγελική Παπαχαντζή
Αρμόδιος για πληροφορίες
(τηλ. 2132146738)
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.ekea.gr
Αγοραστές
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1.1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)
Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο και των
εκτελεστικών συμβάσεων, είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Το Ε.ΚΕ.Α. είναι ΝΠΔΔ
το οποίο ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

1.1.3 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ
Η κύρια δραστηριότητα του Ε.ΚΕ.Α. είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού
συστήματος αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού σχεδιασμού,
συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των επί μέρους υπηρεσιών του.
Στην αποστολή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και
ο συντονισμός της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πληθυσμιακές
ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης και κατεργασίας του, η φροντίδα για την
παρασκευή παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγχος της διακίνησης
του αίματος και των παραγώγων του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη
μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού
προσωπικού.

1.1.4 Διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο από ΑΑ
Η διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, για τρία έτη, διενεργείται από το Ε.ΚΕ.Α.,
για την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας, με
αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV-33141613-0 / σάκοι
αίματος ).

1.1.5 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.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
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γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνίαπλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που
βασίζονται σε αυτή (εκτελεστικές συμβάσεις), είναι το Ε.ΚΕ.Α. μέσω του τακτικού
ετήσιου προϋπολογισμού του.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης
1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
Η σύμβαση συμφωνία-πλαίσιο καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις, που θα
συναφθούν χωρίς τη διενέργεια επαναδιαγωνισμού, έχουν ως αντικείμενο την
προμήθεια ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας, όπως
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας
διακήρυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV-33141613-0/ σάκοι αίματος )
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τον πίνακα οικονομικής
προσφοράς του παραρτήματος 3 της διακήρυξης.
α/α

1

Είδος

Ασκοί
συλλογής
αίματος
με
συνοδό
εξοπλισμό
επεξεργασίας

Ποσότητα Προσφερόμενη Προσφερόμενη
– τεμάχια
τιμή τεμαχίου
τιμή τεμαχίου
χωρίς Φ.Π.Α. €
με Φ.Π.Α. €

100.000

37,00€

45,88€

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
χωρίς
Φ.Π.Α €

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
με Φ.Π.Α. €

3.700.00,0€ 4.588.000,00€

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τα τρία έτη, ανέρχεται στο
ποσό των 11.100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 13.764.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.
Το ετήσιο τίμημα της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι 4.588.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τρία έτη.
Η διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων (εκτελεστικών) που θα συναφθούν εντός του
χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης
της συμφωνίας-πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο Παράρτημα
1 της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
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1.3.2 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τα τρία έτη, ανέρχεται στο
ποσό των 11.100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 13.764.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.
Το ετήσιο τίμημα της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 3.700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι 4.588.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή
αυτής.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του
χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας διακήρυξης.

1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης
Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2.3 της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται
σε αυτήν (εκτελεστικές συμβάσεις) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Του Ν.Δ. 496/1974 (Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου».
2. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
3. Του άρθρου 24 Ν. 2198/1994 (Α΄ 43) «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις).
4. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
5. Του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
6. Της με αριθ. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 ΚΥΑ (Β΄ 1060) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro διαγνωστικά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα».
7. Της με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/2004 (Β΄ 32) Υπουργικής απόφασης «Αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων από τις εταιρείες».
8. Του Ν. 3402/2005 (Α΄ 258) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α΄ 279) «Τροποποίηση
του Ν. 3310/2005 ….».
10. Του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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11. Της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 ΚΥΑ (Β΄ 2198) [Εναρμόνιση προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «Περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»].
12. Της υπ’ Αριθμ. Α4γ/Γ.Π.οικ. 88159 ΚΥΑ «Ορισμός Αρμόδιας Αρχής για τα
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Αρμόδιας Αρχής για τους Κοινοποιημένους
Οργανισμούς για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 101 του Κανονισμού 745/2017
και των άρθρων 31 και 96 του Κανονισμού 746/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
13. Του άρθρου 24, του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις».
14. 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
15. Του άρθρου 21 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141), «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (περί ανάληψης υποχρεώσεων).
16. Της υπ' αριθ. 08/31.05.2010 (B' 777) απόφασης 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.
17. 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».
18. Του άρθρου 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.
19. Το με αριθ. πρωτ. 2/96667/0026/9.3.2012 έγγραφο του ΓΛΚ, που διευκρινίζει ότι
η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διαδικασία σύναψης συμφωνία
πλαίσιο, θα πρέπει να εκδοθεί πριν από την υπογραφή των εκτελεστικών
συμβάσεων.
20. Του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
21. Της 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».
22. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
23. Του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
25. Του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3β/οικ. 58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας
και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».
27. Του ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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28. Της με αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
29. Της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
30. Του ΠΔ 38/2017 (Α΄63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
31. Του ΠΔ 39/2017 (Α΄634) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
32. Του μέρους 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».
33. 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.
34. Της με αριθ. 16/08-10-2018 (ΕΗΔ: 1) απόφασης του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α., περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού
35. Της υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/18.6.2020 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
36. Το με αρ. πρωτ 1219/02-03-21έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ του ΕΚΕΑ προς το
ΥΥ περί προέγκρισης της πολυετούς δέσμευσης.
37. Της με αριθ. 02η/08-02-2021 (θ:4ο) απόφασης του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α., περί έγκρισης
σκοπιμότητας, δαπάνης, διενέργειας διαγωνισμού, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και ανάληψης υποχρέωσης.

1.5 Προθεσμία για την υποβολή προσφορών και τη διενέργεια του
διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, είναι η
Παρασκευή, 09/04/2021 και ώρα 23:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15-04-2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 12:00 το μεσημέρι.

1.6 Δημοσιότητα
Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 05/03/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:
106819.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Σελίδα 6 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της ΑΑ, στη διεύθυνση (URL): www.ekea.gr στη διαδρομή: http://ekea.gr/►
διαγωνισμοί προμήθειες (http://ekea.gr/public-tenders/).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας
πλαίσιο, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο,
εφόσον επιλεγούν.
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο είναι
τα ακόλουθα:
 Η προκήρυξη της σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, όπως
αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής και είναι τα ακόλουθα:
 Παράρτημα 1: Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
 Παράρτημα 2: Πίνακας Συμμόρφωσης
 Παράρτημα 3: Πίνακας οικονομικής προσφοράς
 Παράρτημα 4: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της
σύμβασης συμφωνία-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων
 Παράρτημα 5: Σχέδιο σύμβασης συμφωνίας-πλαισίου
 Παράρτημα 6: Σχέδιο εκτελεστικής σύμβασης
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
 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
συμφωνίας πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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.
Η ΑΑ 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.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και ως επίσημη
γλώσσα της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ελληνική.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 92, του ν. 4412/2016.
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), σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 80, του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από
τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Σε κάθε περίπτωση το Ε.ΚΕ.Α. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση
στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από τα άνω, εντός ορισμένου
διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την ΑΑ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
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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 Κεντρική 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 ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
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) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα 4, της παρούσας διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση των προαναφερόμενων εγγυητικών, το γραφείο προμηθειών του
Ε.ΚΕ.Α. θα επικοινωνήσει με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο,
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της ΑΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίαςπλαίσιο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον:
2.2.3.1. Υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Αποκλείεται, επίσης οικονομικός φορέας όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, κατ’ ελάχιστον
τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε
οικονομικός
φορέας,
εάν
η
αναθέτουσα
αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς
ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν
τόσο
την
κύρια
όσο
και
την
επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ, ή άλλου
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους
φόρους
ή
τις
εισφορές
κοινωνικής
ασφάλισης
που
οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο
μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.3.3. α) Από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους
2.2.3.1. και 2.2.3.2. κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται οι οικονομικοί φορείς για τους
λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου
συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας (πρβλ. παρ. 3 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016).
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, 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 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 (πρβλ. παρ. 3 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016).
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
συμφωνίας-πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
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(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 ΑΑ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.3 της παρούσας.
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της ΑΑ, 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 (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η ΑΑ 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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει
(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που
συμμετέχει σε δημόσια σύμβαση και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης
εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.
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2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. 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 και μετά από σύμφωνη γνώμη της
επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. 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 συμφωνίας-πλαίσιο.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ. 2
του άρθρου 75 Ν. 4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 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 έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (παρ. 3 του άρθρου 75
του Ν. 4412/2016)

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν:
1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών
τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019) ή κατά το διάστημα λειτουργίας της, αν
αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, από τους οποίους να προκύπτει κερδοφορία
τουλάχιστον για ένα έτος.
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2. Βεβαιώσεις τραπεζών, για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, από
τις οποίες να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει πιστοληπτική ικανότητα
ίση με το ποσό των 2.500.000 € (άνευ Φ.Π.Α.).
3. Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, που έχει πραγματοποιήσει ο
ενδιαφερόμενος, κατά την προηγούμενη τριετία (2017, 2018, 2019), που
ανέρχεται, για κάθε έτος εργασιών, τουλάχιστον σε 3.000.000,00 € (άνευ
Φ.Π.Α.).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει «δημοσιεύσει» τον
ισολογισμό του οικ. έτους 2020, τα ανωτέρω στοιχεία θα αφορούν τα έτη 2018,
2019 και 2020.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 4 του άρθρου 75 Ν.
4412/2016)

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία
σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, το ύψος της οποίας ισούται με
700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
β) Κατάλογο, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα προσφερόμενα
προϊόντα των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019) με μνεία για κάθε παράδοση:
- του παραλήπτη, του προσφερόμενου προϊόντος
- της ημερομηνίας παράδοσης
της ποσότητας παράδοσης
γ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τον
χρόνο που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 έχουν εκτελέσει επιτυχώς συμβάσεις
με αξία τουλάχιστον όση προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 της παρούσας
Διακήρυξης.
δ) Πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 1 «ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές».

2.2.7 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται ο οικονομικός φορέας να καταθέσει συγκεκριμένα πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 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, όλους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Η ΑΑ ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού και ως εκ τούτου απαιτείται η κατάθεση του ΕΕΣΣ.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσης.
Η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2.2.5 και 2.2.6, αρκεί να ικανοποιείται από
ένα εκ των μελών της ένωσης.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 και 2.2.6 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από την παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 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 1, του ως άνω Κανονισμού.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 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.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 80 ν. 4412/2016)
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,
σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
«κατακύρωση- σύναψη σύμβασης».
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο
προσφέρων, 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 - 2.2.8),
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, όσον αφορά τον παρελκόμενο
εξοπλισμό, όπως τα ψυγεία, οι καταψύκτες, οι φυγόκεντροι κ.λ.π.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί 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.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η ΑΑ 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 ΑΑ που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά1:
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

1

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
επικυρωμένων αντιγράφων.
Β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων
με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
Γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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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 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
και επιπλέον,
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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 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 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.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού.
Για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο
προσκομίζει ο οικονομικός φορέας, 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.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών και
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το π.δ. 82/1996, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν
περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά
το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε
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άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει
την έδρα της, δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη
και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η ΑΑ δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, είτε
πιστοποιητικό από την ΕΑΑΔΗΣΥ.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. ( απόδειξη καταλληλόλητας
άσκησης 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 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 συμφωνίας πλαίσιο.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης των τριών
τελευταίων ετών (2017, 2018,2019) ή κατά το διάστημα λειτουργίας της, αν
αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, από τους οποίους να προκύπτει κερδοφορία
τουλάχιστον για ένα έτος.
2. Βεβαιώσεις τραπεζών, για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, από
τις οποίες να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει πιστοληπτική ικανότητα,
ίση, με το ποσό των 2.500.000€ (άνευ Φ.Π.Α.).

Σελίδα 19 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
3. Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, που έχει πραγματοποιήσει ο
ενδιαφερόμενος, κατά την προηγούμενη τριετία (2017, 2018,2019), που
ανέρχεται, για κάθε έτος εργασιών, τουλάχιστον σε 3.000.000,00€ (άνευ
Φ.Π.Α.).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει «δημοσιεύσει» τον
ισολογισμό του οικ. έτους 2020, τα ανωτέρω στοιχεία θα αφορούν τα έτη 2018, 2019
και 2020.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Σημειώνεται ότι: η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα
εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην
κρίση της ΑΑ, σύμφωνα με το εδ. β, της παρ. 4, του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:


Κατάλογο, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για
τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019), με
μνεία για κάθε παράδοση:

-

του παραλήπτη, του προσφερόμενου προϊόντος

-

της ημερομηνίας παράδοσης

-

της ποσότητας παράδοσης



Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά
τον χρόνο που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 έχουν εκτελέσει επιτυχώς
συμβάσεις με αξία τουλάχιστον όση προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 2.2.6 της
παρούσας Διακήρυξης.



Από τα ανωτέρω να προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών
να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου
τύπου, το ύψος της οποίας ισούται με 700.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)



Πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 1
«Απαιτήσεις-Τεχνικές προδιαγραφές».

Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προμηθευτών, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, προκειμένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της ένωσης.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο
83 Ν. 4412/2016) 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
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Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. 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. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νόμιμων
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην
οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που
αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου
εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της
ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της Ένωσης,
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.8 της παρούσας.
2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών που
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης.

2.3.2 Ανάθεση συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο
(εκτελεστικές συμβάσεις)
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίαςπλαίσιο, χωρίς επαναδιαγωνισμό. Το Ε.ΚΕ.Α. είναι εξουσιοδοτημένο αλλά όχι
υποχρεωμένο να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας των ειδών της παρούσας
Συμφωνίας Πλαισίου. Τέτοια υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των
Εκτελεστικών Συμβάσεων, καθώς σε αυτές καθορίζονται οι ετήσιες ποσότητες των
ειδών που θα προμηθευτεί το Κέντρο Αίματος.
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2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα1
της διακήρυξης, για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν επιτρέπονται.
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, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρο 96,
του ν. 4412/2016.

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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική
Γλώσσα (άρθρο 2.1.4), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση με αριθ.
56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ.
56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
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 στο 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 ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του
Ν. 4412/2016.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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 διακήρυξη.
(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.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη
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.
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 ΑΑ, 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 τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 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.
Η ΑΑ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Το μόνο δικαιολογητικό για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία, σύμφωνα με την περ. α του άρθρου 93 του ν. 4412/2016 είναι το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που είναι
αναρτημένες στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd
0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=348662463640362
9#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την ΑΑ στο κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του
Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς, πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, από τα οποία θα τεκμαίρεται η συμφωνία των ειδών με τις
τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης
και βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει με σαφήνεια να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης
που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως το Παράρτημα 2 (Φύλλο συμμόρφωσης)
της παρούσας διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. Στη συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
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.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου. (Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα
απορρίπτονται). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στη ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι τεχνικές
προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων,
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς το επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν υλικά
περισσότερων του ενός κατασκευαστικού οίκου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, θα
πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη ,στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής, ο κατασκευαστικός
οίκος και ο τύπος των υλικών, που προσφέρονται.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν επιπλέον να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη, από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην οποία θα δηλώνονται τα
στοιχεία της εταιρείας, στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την
μονάδα κατασκευής των τελικών προϊόντων, καθώς επίσης και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής έχει δεσμευτεί για την εκτέλεση της συγκεκριμένης
σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, υπέρ
του οποίου έγινε η δέσμευση. Προσφορά, στην οποία δεν κατατίθενται οι ανωτέρω
δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν οφείλουν να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τα
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που κατέχουν. Θα πρέπει ωστόσο, κατά τη
συμπλήρωση του ΕΕΣΣ, να αναφέρουν αναλυτικά όλα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
που κατέχουν, τα οποία θα κατατεθούν αργότερα κατά το στάδιο της κατακύρωσης του
διαγωνισμού.

2.4.4 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών /
περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα οικονομικού φορέα.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική 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
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.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Προσφερόμενη Τιμή
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης που ορίζεται η
πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής,
όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 της
παρούσας διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς στην προσφερόμενη τιμή, η οποία θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα
μέτρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄, παρ. 5, του άρθρου 95 του ν.
4412/2016, θα πρέπει να συμπεριλάβουν το συνοδό εξοπλισμό που αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 1 της παρούσας διακήρυξης. Ως μονάδα
μέτρησης της παρούσας διακήρυξης ορίζεται το τμχ.
Στην προσφερθείσα 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 του Παραρτήματος 1 στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης.
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 προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του Παραρτήματος 1 της
παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης
ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζεται.
Ως απαράδεκτες 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, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
δ) η τιμή υπερβαίνει την τιμή παρατηρητηρίου της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει αντιστοιχία.
ε) που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.
στ) εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Σελίδα 25 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει στην προσφορά τους να αναφέρουν τα
ακόλουθα:
Περιγραφή είδους κτλ
Κωδικό ΕΚΑΠΤΥ
Ref Τιμολόγησης
Ref No/Catalog No, εφόσον δεν συμπίπτει με το Ref Τιμολόγησης
Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών ΕΠΥ (νυν ΕΚΑΠΥ), εφόσον το είδος υπάρχει στο ΠΤ.
Μονάδα συσκευασίας
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας
Η ΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Στις προσφερθείσες τιμές θα περιλαμβάνεται το επί μέρους κόστος του συνοδού
εξολισμού που απαιτείται.
Ο προμηθευτής επιπλέον θα πρέπει να επισυνάψει στην οικονομική προσφορά του σε
αρχείο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, συμπληρωμένο τον οικονομικό πίνακα του
παραρτήματος 3, όπου θα αναλύεται η προσφερόμενη τιμή.
Για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου,
θα αξιολογηθεί η συνολική τιμή που θα κατατεθεί από τους προμηθευτές για το
σύνολο των ειδών, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού εξοπλισμού, για κάθε
έτος, χωρίς Φ.Π.Α.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών (άρθρο 97 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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 ΑΑ, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΑΑ
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι
έχουν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την ΑΑ σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του ν. 4412/2016)
H ΑΑ 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 στις παραγράφους 2.4.1 έως 2.4.5, 3.1 και 3.2.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας 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 ΑΑ
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.
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.
ι) στην οποία η τιμή υπερβαίνει την τιμή παρατηρητηρίου της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει
αντιστοιχία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της ΑΑ (επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με
το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 15/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα.12:00 το μεσημέρι,
δηλαδή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΑΑ.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΑΑ.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η ΑΑ 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
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 οργάνου.
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
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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.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα
όλων των ανωτέρω σταδίων
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί
με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω 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 έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 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.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπεβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της
παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
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αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 ΕΕΕΣ 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 έως 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
ΕΕΕΣ 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 προσωρινού αναδόχου (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 Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 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 κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η ΑΑ κοινοποιεί την απόφαση που αφορά στην κατακύρωση, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
1. 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,
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2. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
3. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει , έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. Μετά την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο και της πρώτης
εκτελεστικής σύμβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Αφού υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο και ο ανάδοχος προχωρήσει στην τοποθέτηση
του συνοδού εξοπλισμού που αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1, της παρούσης
διακήρυξης, ο ανάδοχος καλείται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας
πλαίσιο να υπογράψει την πρώτη εκτελεστική σύμβαση της σύμβασης συμφωνίαπλαίσιο, σχέδιο της οποίας έχει διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει εγκριθεί
συγχρόνως με το σχέδιο της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τα ως άνω
συμφωνητικά μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Για τις επόμενες εκτελεστικές συμβάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα: αφού εξασφαλιστούν
οι απαιτούµενες πιστώσεις από το ΕΚΕΑ και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΑΥ), καλείται ο ανάδοχος να καταθέσει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2., μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, όπως περιγράφεται στο
άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την
εκτελεστική σύμβαση.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
συμφωνία πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της ΑΑ κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της ΑΑ, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις,
γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ.
39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@aeppprocurement.gr.
Το έντυπο της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ http://www.aepp-procurement.gr/
Προθεσμία άσκησης προσφυγής:

Σελίδα 31 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της ΑΑ 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
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφυγής:
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 362 του ν.4412/2016, το άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και το άρθρο 19 της ΥΑ 56902/215/2.6.2017
(Β' 1924) μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ΑΕΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@aepp-procurement.gr.
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από
την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παράβολο:
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
του ΠΔ 39 (Α΄ 64), το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Κοινοποίηση προσφυγής - Απόψεις ΑΑ - Ενημέρωση ενδιαφερομένων
1. Η ΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 39 (Α΄ 64), το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα της κατάθεσης, ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής
και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 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).
2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ σύμφωνα
με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8 του ΠΔ 39 (Α΄ 64), η προσφυγή
καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη
ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και καλείται αυτή:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και
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(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα
κοινοποίησης, 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. β΄ ν. 4412/2016).
3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο
σχηματισμός της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη
συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν
διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η
κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν
παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 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.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ
39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Η ΑΑ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Η 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, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η ΑΑ δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους
και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διευκρινίζεται ότι το Κέντρο Αίματος είναι εξουσιοδοτημένο αλλά όχι υποχρεωμένο να
προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας των ειδών της παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου.
Τέτοια υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων,
καθώς σε αυτές καθορίζονται οι ετήσιες ποσότητες της προμήθειας.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και την πρόσκληση του οικονομικού φορέα, να
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, υπογράφεται κατ’ αρχήν η σύμβαση συμφωνία
- πλαίσιο για τρία έτη, μεταξύ της ΑΑ και του οικονομικού φορέα.
Μετά το πέρας των 30 ημερών που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη για την
τοποθέτηση του συνοδού εξοπλισμού, καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την πρώτη
εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας πλαισίου. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας,
οφείλει να προσέλθει στην προθεσμία που αναφέρει η πρόσκληση του Ε.ΚΕ.Α για την
υπογραφή α) της συμφωνίας πλαισίου και β) της εκτελεστικής σύμβασης, οι όροι της
οποίας καθορίζονται στη συμφωνία − πλαίσιο, χωρίς τη διενέργεια νέου διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή των προαναφερόμενων
συμβάσεων, προσκομίζει και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
Σημειώνεται ότι, οι όροι των συμβάσεων που βασίζονται στη σύμβαση συμφωνία πλαίσιο, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.
Στις συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο (εκτελεστικές), καθορίζονται
κυρίως οι απαιτούμενες ποσότητες.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τα ως άνω
συμφωνητικά μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.
4.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, ο συμβαλλόμενος στη
συμφωνία-πλαίσιο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την
υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5%
επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία και να αναγράφει τον
αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 4 της διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και
αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με τις σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις, εφόσον αυτές
εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι αορίστου χρόνου ή
αναγράφει ότι ισχύει έως την επιστροφή της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση
της ΑΑ, έναντι του συμμετέχοντα στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία και να αναγράφει τον
αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης. Το περιεχόμενό της θα πρέπει να είναι σύμφωνο
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 4 της διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΑΑ,
έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι αορίστου χρόνου ή
αναγράφει ότι ισχύει έως την επιστροφή της.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Εάν στα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων και η
σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή
της.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα είδη
που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα
της παρούσας διακήρυξης, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες,
διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται
ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε
εργασία εκτελείται από άτομα που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνον αυτός προς
αποκατάστασή της.
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Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
ΑΑ.
Ο προμηθευτής εγγυάται προς την ΑΑ ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές,
αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη.
Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι 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
4.3.2 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για το Ε.ΚΕ.Α (αγοραστής)
να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
Υποχρέωση γεννάται μόνο με τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη
διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς τη διενέργεια επαναδιαγωνισμού, καθώς σε
αυτές καθορίζεται ο οριστικός αριθμός των ειδών.
Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι
στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του
συνόλου της ποσότητας των ειδών που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης
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 συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής 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.
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 2.2.9.2 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
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(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 συμφωνίας-πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων
κατά τη διάρκειά τους
Επιτρέπεται η τροποποίηση των συμβάσεων χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Επίσης η τροποποίηση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων επιτρέπεται για την αντικατάσταση των ειδών του Παραρτήματος 1 της
διακήρυξης, εφόσον αποτελούν εξέλιξη των προσφερόμενων ειδών ή κριθεί ότι
απαιτείται η αντικατάσταση συγκεκριμένου είδους για την εκτέλεση των
συμβάσεων, κατόπιν γνωμοδότησης και απόφασης των αρμοδίων οργάνων. Η
παρούσα τροποποίηση, επειδή δεν τροποποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση ούτε
επιφέρει οικονομική διαφοροποίηση των συμβάσεων, δεν υπόκειται σε
προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο

4.6.1. Η ΑΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο 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 συμφωνίας-πλαίσιο, 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 συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.7

Παρακολούθηση της συμφωνίας-πλαίσιο

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων, καθώς και η σύνταξη των πρακτικών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
των ειδών των εκτελεστικών συμβάσεων, θα διενεργηθεί από Επιτροπή (Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής) που θα συστήσει ο αγοραστής, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της
ΑΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση της
συμφωνίας-πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης και παράταση της διάρκειας της
συμφωνίας πλαίσιο, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τις
παραγγελίες και τις αντίστοιχες παραδόσεις, από το Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με το Ν.
4152/2013 (Α΄107), παραγρ. Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5. Το 100% της συμβατικής αξίας των
ειδών, θα εξοφλείται μετά την οριστική παραλαβή τους. Η παραλαβή θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Αίματος, η
οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή
των σχετικών παραστατικών και την έκδοση του πρακτικού παραλαβής, 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 στο άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 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.)
Σε περίπτωση όμως, που απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία αποδοχής ή
επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων
ειδών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 60
ημερών από την παραλαβή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
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.,
για την παράδοση των ειδών στο Κέντρο Αίματος, με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
1. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
2. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ΑΑ στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
3. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
4. Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
3580/2007.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2

Χρόνος παράδοσης υλικών

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο και εντός
30 ημερών να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση
του συνοδού εξοπλισμού.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης να
παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική παραγγελία.
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.
5.2.2. 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.
5.2.3. 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.
5.3

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

5.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τα
Παραρτήματα 6 και 7 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά τις ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης
και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
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 στην παρ. 8
του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά
την οριστική παραλαβή τους.
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5.3.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα
ημερών, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
5.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

5.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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.
5.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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.
5.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
5.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Εφόσον η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κρίνει απαραίτητη την κατάθεση
δειγμάτων, οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τα απαραίτητα δείγματα,
κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής τους.
5.6

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής των ειδών και υπηρεσιών της
παρούσας σύμβασης συμφωνία πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα
προκύψουν από αυτή.
5.7

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.7.1. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης
που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
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αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα 1
της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο,
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 συμφωνίας-πλαίσιο ή και των
εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους
αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
συμφωνία-πλαίσιο 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
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.7.2. 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, σύμφωνα με το
άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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 φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης 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.
5.8

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.7, 5.4 και 5.2, της παρούσας, να υποβάλει
προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία

Σελίδα 41 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

6.1 Σύναψη εκτελεστικών
κατακύρωσης

συμβάσεων

-

κατάθεση

δικαιολογητικών

Για τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης, δεν απαιτείται η διενέργεια νέου
διαγωνισμού, καθώς όλα τα στοιχεία και τα κριτήρια καθορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης συμφωνία-πλαίσιο, ενώ στις εκτελεστικές συμβάσεις καθορίζεται
αποκλειστικά και μόνο η ποσότητα των ειδών που θα απαιτηθούν.
Η ΑΑ καλεί τον οικονομικό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία πλαίσιο, να
καταθέσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. 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 -2.2.8
αυτής.
Αν ο προμηθευτής δεν υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του
δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και η ΑΑ τον κηρύσσει
έκπτωτο.
6.2

Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης

6.2.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης –
Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της παρούσας διακήρυξης, από επιτροπή που θα
συσταθεί για το σκοπό αυτό.
6.2.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii), iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της
διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΑΑ
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του ανάδοχου.
6.3

Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

6.3.1 Η ΑΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον
ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Στην απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.
6.3.2 Η ΑΑ αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον
προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
εκτελεστικής σύμβασης επέρχονται μετά:
α) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
β) την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός καταθέσει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
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ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
6.3.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ο προμηθευτής
παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
6.4

Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες
των ειδών.
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1 – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
Να προσφερθεί σύστημα ασκών και αυτόματης ταυτόχρονης επεξεργασίας

– διαχωρισμού τεσσάρων μονάδων ολικού αίματος σε λευκαφαιρεμένα
παράγωγα με συνοδό εξοπλισμό.
2.

Το σετ να είναι κλειστό, πλήρες αυτόνομο σύστημα αιμοληψίας και αυτόματης
επεξεργασίας αίματος όγκου 450 ml για τη παρασκευή λευκαφαιρεμένων
συμπυκνωμένων ερυθρών και πλάσματος καθώς και συμπυκνωμένων
αιμοπεταλίων
3.
Το σύστημα να περιλαμβάνει:
α. Τον αρχικό ασκό συλλογής αίματος χωρητικότητας 450ml με 63ml αντιπηκτικού
CPD. Ο ασκός συλλογής να φέρει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας
βελόνας φλεβοκέντησης και ασκό δειγματοληψίας καθώς και σύστημα
λήψεως δείγματος υπό κενό με προστατευτικό
β. Τον ασκό με προσθετικό διάλυμα SAG-M 100ml για τη συντήρηση των
ερυθροκυττάρων για 42 ημέρες που να είναι κατάλληλος για τη μεταφορά και
συντήρηση των λευκαφαιρεμένων συμπυκνωμένων ερυθρών
γ. Ενσωματωμένο φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης συμπυκνωμένων ερυθρών
δ. Ασκό κατάλληλο για τη συντήρηση/κατάψυξη του λευκαφαιρεμένου πλάσματος
ε. Ειδικό ασκό για συμπυκνωμένα αιμοπετάλια που θα μπορούν να συγκεντρώνονται
με pooling σετ και να φιλτράρονται με απλή διαδικασία που δεν θα απαιτεί
φυγοκέντρηση ή χρήση άλλου μηχανήματος
4.
Το σύστημα να παρέχει:
α. τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση λευκοκυττάρων των οποίων ο υπολειπόμενος
αριθμός να είναι σταθερά κάτω από 2x10 5 ανά μονάδα ερυθρών
β. υψηλό ποσοστό επανάκτησης ερυθρών που να ξεπερνά σταθερά το 90%
γ. υψηλής ποιότητας ερυθρά με αιματοκρίτη 65%, αιμοσφαιρίνη > 50g και αιμόλυση
< 0,8 στο τέλος της περιόδου συντήρησης των 42 ημερών
δ. υψηλή ανάκτηση αιμοπεταλίων > 5.5 x 10 10 ανά μεμονωμένο ασκό ή 3x 10 11 ανά
pool των τεσσάρων ασκών
ε. υψηλή ανάκτηση λευκαφαιρεμένου πλάσματος που ξεπερνά τα 200ml
5.
Να παρέχει ευκολία και ταχύτατη χρήση. Ο χρόνος διάρκειας για μια
ολοκληρωμένη διαδικασία τεσσάρων μονάδων ολικού αίματος να μην
υπερβαίνει τα 20 λεπτά
6.
Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο σε πλαστικοποιημένο φάκελο, διαφανή που
να επιτρέπει τον έλεγχο του περιεχόμενου
7.
Η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός παρτίδας να αναγράφονται στη ετικέτα της
εξωτερικής συσκευασίας
8.
Η τελική συσκευασία να είναι σε χαρτοκιβώτιο με πλήρη εξωτερική σήμανση
9.
Στην ετικέτα κάθε ασκού εκτός των αναγκαίων για τη χρήση της αιμοδοσίας
στοιχείων πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται το είδος και ο όγκος του
αντιπηκτικού και του συντηρητικού διαλύματος και να είναι τυπωμένος ο
κωδικός του είδους (ref.no) και ο αριθμός της παρτίδας (Lot.no)
10.
Κατά την παράδοση το υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18 μήνες
11.
Να διαθέτει CE Mark και τη σχετική βιβλιογραφία
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12.

Να προσφέρεται καιν ειδικό σετ δεξαμενοποίησης (pooling), λευκαφαίρεσης για
την παραγωγή θεραπευτικών δόσεων αιμοπεταλίων με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά :
α. να διαθέτει υποδοχές για τη συγκέντρωση έως και 6 μεμονωμένων
μονάδων αιμοπεταλίων
β. να διαθέτει ενσωματωμένη γραμμή υποδοχής για την προσθήκη
προσθετικού διαλύματος ή πλάσματος, εάν αυτό είναι επιθυμητό, για τη
συντήρηση αιμοπεταλίων έως και 5 ημέρες
γ. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης των αιμοπεταλίων και
ασκό συλλογής και συντήρησης αυτών έως 5 ημέρες
δ. τα υπολειπόμενα λευκά να είναι λιγότερα από 1 x 10 6
ε. να διαθέτει δειγματοληπτικό ασκό για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος,
καθώς και για μικροβιολογικό έλεγχο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
1. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την αποθήκευση στοιχείων και
ενσωματωμένο Bar-Code
2. Να συνοδεύεται από εξειδικευμένο πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης
στοιχείων των επεξεργασμένων μονάδων αίματος και των παραγώγων αυτών
(ολικού αίματος, πλάσματος, συμπυκνωμένων ερυθρών και αιμοπεταλίων)
3. Να διαθέτει ένδειξη στην οθόνη του μηχανήματος του αριθμού απόδοσης
αιμοπεταλίων (PYI) κάθε επεξεργασμένης μονάδας
4. Να διαθέτει οθόνη αφής
5. Να διαθέτει ειδικές βαλβίδες με συγκολλητές για την αυτόματη συγκόλληση
των γραμμών στο τέλος της διαδικασίας
6. Να έχει ανιχνευτή διαρροής
7. Να υπάρχουν ειδικές υποδοχές για την εύκολη τοποθέτηση έως τεσσάρων
μονάδων αίματος
8. Να διαθέτει ανιχνευτή στοιβάδας παραγώγων (ερυθρών – αιμοπεταλίωνπλάσματος)
9. Να είναι αθόρυβο (<65db.)
10. Να είναι τροχήλατο και μικρών διαστάσεων
11. Να είναι εύκολο στη χρήση του και στον καθαρισμό
12. Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα, 220V/50Hz
13. Να διαθέτει CE Mark και βιβλιογραφία
14. Πλήρης τεχνική υποστήριξη πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια του
ωραρίου εργασίας (7.00 – 23.00 καθημερινές – Σάββατα και 7.00 – 15.00
Κυριακές - Αργίες) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εργαστήριο μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
15. Το σύνολο του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού πρέπει να μπορεί να
εγκατασταθεί και λειτουργήσει με τρόπο εργονομικό στους χώρους που
διατίθενται και να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαμόρφωση του χώρου ενδεχομένως
απαιτηθούν, θα γίνουν με ευθύνη της προσφέρουσας εταιρείας χωρίς επιπλέον
κόστος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 –

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό
φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών (με τη σειρά που
αναγράφονται) καθώς και για κάθε άλλη τεχνική απαίτηση που περιέχεται στη
διακήρυξη.
Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με
παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου
ή με την προσκόμιση επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή και άλλων επίσημων
εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
α/α

1.

2.

3.

Περιγραφή

Να προσφερθεί σύστημα ασκών και αυτόματης
ταυτόχρονης επεξεργασίας – διαχωρισμού τεσσάρων
μονάδων ολικού αίματος σε λευκαφαιρεμένα παράγωγα
με συνοδό εξοπλισμό.
Το σετ να είναι κλειστό, πλήρες αυτόνομο σύστημα
αιμοληψίας και αυτόματης επεξεργασίας αίματος όγκου
450 ml για τη παρασκευή λευκαφαιρεμένων
συμπυκνωμένων ερυθρών και πλάσματος καθώς και
συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων
Το σύστημα να περιλαμβάνει :
α. Τον αρχικό ασκό συλλογής αίματος χωρητικότητας
450ml με 63ml αντιπηκτικού CPD. Ο ασκός συλλογής να
φέρει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας βελόνας
φλεβοκέντησης και ασκό δειγματοληψίας καθώς και
σύστημα λήψεως δείγματος υπό κενό με προστατευτικό
β. Τον ασκό με προσθετικό διάλυμα SAG-M 100ml για τη
συντήρηση των ερυθροκυττάρων για 42 ημέρες που να
είναι κατάλληλος για τη μεταφορά και συντήρηση των
λευκαφαιρεμένων συμπυκνωμένων ερυθρών
γ. Ενσωματωμένο φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης
συμπυκνωμένων ερυθρών
δ. Ασκό κατάλληλο για τη συντήρηση/κατάψυξη του
λευκαφαιρεμένου πλάσματος

4.

ε. Ειδικό ασκό για συμπυκνωμένα αιμοπετάλια που θα
μπορούν να συγκεντρώνονται με pooling σετ και να
φιλτράρονται με απλή διαδικασία που δεν θα απαιτεί
φυγοκέντρηση ή χρήση άλλου μηχανήματος
Το σύστημα να παρέχει :
α. τη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση λευκοκυττάρων των
οποίων ο υπολειπόμενος αριθμός να είναι σταθερά κάτω
από 2x10 5 ανά μονάδα ερυθρών
β. υψηλό ποσοστό επανάκτησης ερυθρών που να
ξεπερνά σταθερά το 90%
γ. υψηλής ποιότητας ερυθρά με αιματοκρίτη 65%,
αιμοσφαιρίνη > 50g και αιμόλυση < 0,8 στο τέλος της
περιόδου συντήρησης των 42 ημερών
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δ. υψηλή ανάκτηση αιμοπεταλίων > 5.5 x 10 10 ανά
μεμονωμένο ασκό ή 3x 10 11 ανά pool των τεσσάρων
ασκών
ε. υψηλή ανάκτηση λευκαφαιρεμένου πλάσματος που
ξεπερνά τα 200ml
α/α

Περιγραφή

Να παρέχει ευκολία και ταχύτατη χρήση. Ο χρόνος
διάρκειας για μια ολοκληρωμένη διαδικασία τεσσάρων
μονάδων ολικού αίματος να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά
Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο σε πλαστικοποιημένο
φάκελο, διαφανή που να επιτρέπει τον έλεγχο του
περιεχόμενου
Η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός παρτίδας να
αναγράφονται στη ετικέτα της εξωτερικής συσκευασίας

5.

6.
7.

Η τελική συσκευασία να είναι σε χαρτοκιβώτιο με πλήρη
εξωτερική σήμανση

8.

9.

10.

11.
12.

Στη ετικέτα κάθε ασκού εκτός των αναγκαίων για τη χρήση
της αιμοδοσίας στοιχείων πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφονται το είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού και
του συντηρητικού διαλύματος και να είναι τυπωμένος ο
κωδικός του είδους (ref.no) και ο αριθμός της παρτίδας
(Lot.no)
Κατά την παράδοση το υλικό να έχει διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 18 μήνες
Να διαθέτει CE Mark και τη σχετική βιβλιογραφία
Να προσφέρεται και ειδικό σετ δεξαμενοποίησης
(pooling), λευκαφαίρεσης για την παραγωγή
θεραπευτικών δόσεων αιμοπεταλίων με τα κάτωθι
χαρακτηριστικά :
α. να διαθέτει υποδοχές για τη συγκέντρωση έως και 6
μεμονωμένων μονάδων αιμοπεταλίων
β. να διαθέτει ενσωματωμένη γραμμή υποδοχής για την
προσθήκη προσθετικού διαλύματος ή πλάσματος, εάν
αυτό είναι επιθυμητό, για τη συντήρηση αιμοπεταλίων έως
και 5 ημέρες
γ. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης των
αιμοπεταλίων και ασκό συλλογής και συντήρησης αυτών
έως 5 ημέρες
δ. τα υπολειπόμενα λευκά να είναι λιγότερα από 1 x 10 6
ε. να διαθέτει δειγματοληπτικό ασκό για τον ποιοτικό
έλεγχο του προϊόντος, καθώς και για μικροβιολογικό
έλεγχο
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Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΜΕΝΗ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
α/α

Περιγραφή

1.

Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την αποθήκευση
στοιχείων και ενσωματωμένο Bar-Code

2.

Να συνοδεύεται από εξειδικευμένο πρόγραμμα
καταγραφής και διαχείρισης στοιχείων των
επεξεργασμένων μονάδων αίματος και των παραγώγων
αυτών (ολικού αίματος, πλάσματος, συμπυκνωμένων
ερυθρών και αιμοπεταλίων)

3.

Να διαθέτει ένδειξη στην οθόνη του μηχανήματος του
αριθμού απόδοσης αιμοπεταλίων (PYI) κάθε
επεξεργασμένης μονάδας

4.

Να διαθέτει οθόνη αφής

5.

Να διαθέτει ειδικές βαλβίδες με συγκολλητές για την
αυτόματη συγκόλληση των γραμμών στο τέλος της
διαδικασίας

6.

Να έχει ανιχνευτή διαρροής

7.

Να υπάρχουν ειδικές υποδοχές για την εύκολη
τοποθέτηση έως τεσσάρων μονάδων αίματος

8.

Να διαθέτει ανιχνευτή στοιβάδας παραγώγων (ερυθρών –
αιμοπεταλίων- πλάσματος)

9.

Να είναι αθόρυβο (<65db.)

10.

Να είναι τροχήλατο και μικρών διαστάσεων

11.

Να είναι εύκολο στη χρήση του και στον καθαρισμό

12.

Να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα, 220V/50Hz

13.

Να διαθέτει CE Mark και βιβλιογραφία

14.

Πλήρης τεχνική υποστήριξη πρέπει να είναι διαθέσιμη
κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας (7.00 – 23.00
καθημερινές – Σάββατα και 7.00 – 15.00 Κυριακές Αργίες) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εργαστήριο
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
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15.

Το σύνολο του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού
πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει με
τρόπο εργονομικό στους χώρους που διατίθενται και να
διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαμόρφωση του
χώρου ενδεχομένως απαιτηθούν, θα γίνουν με ευθύνη της
προσφέρουσας εταιρείας χωρίς επιπλέον κόστος.
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Παράρτημα 3 – Πίνακας οικονομικής προσφοράς

α/α

1

Είδος

Ποσότητα
– τεμάχια

Ασκοί
Συλλογής
Αίματος
με
συνοδό
εξοπλισμό
επεξεργασίας

Προσφερόμενη
τιμή τεμαχίου
χωρίς Φ.Π.Α. €

Προσφερόμενη
τιμή τεμαχίου
με Φ.Π.Α. €

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
χωρίς
Φ.Π.Α €

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
με Φ.Π.Α. €

100.000

Στην οικονομική προσφορά του ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αναφέρει επίσης:
Κωδικό και τιμή Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας (εφόσον υπάρχει):
Κωδικό ΕΚΑΠΤΥ ή ΕΟΦ (εφόσον υπάρχει):
Κωδικό GMDN (εφόσον υπάρχει):
Κωδικό Εμπορίου:
Εργοστάσιο Παραγωγής:
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Παράρτημα 4 - Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων
Α. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της συμφωνίας-πλαίσιο
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : ………………………
Ημερομηνία έκδοσης : ………………………….
Προς: το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ...........................
για το ποσό των .....................€ (0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο για
τα τρία έτη)
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ....................... και ολογράφως
....................................... υπέρ της εταιρείας ...................................... με έδρα …………
και ΑΦΜ………. (στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω για κάθε μέλος της ένωσης) κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ....../....../............
συμφωνίας πλαίσιο που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας σύμφωνα με την
υπ' αρ. …/2021 διακήρυξή σας, ο οποίος διενεργήθηκε στις ………….
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και είναι αορίστου χρόνου
(ή ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν
έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
2. Παραιτούμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα της διαιρέσεως και
της διηζήσεως μέχρι του ως άνω ποσού.
Με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας
ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 866 - 868
του Αστικού Κώδικα).
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) .................................... δεν εκπλήρωσε
την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,
χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση.
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Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού
της εγγύησης.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Β. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών
συμβάσεων
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : ………………………
Ημερομηνία έκδοσης : ………………………….
Προς: το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Εγγυητική επιστολή υπ’ αριθ...........................
για το ποσό των ....................... € (5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης )
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ....................... και ολογράφως
....................................... υπέρ της εταιρείας ...................................... με έδρα …………
και ΑΦΜ……….…. (στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας αναγράφονται όλα τα
ανωτέρω για κάθε μέλος της ένωσης ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας),
για την καλή εκτέλεση των όρων της με αριθμό……… εκτελεστικής σύμβασης που
βασίζεται στη με αρ. …………… συμφωνία πλαίσιο, που αφορά στο διαγωνισμό της
Υπηρεσίας σας σύμφωνα με την υπ' αρ. …/2021 διακήρυξή σας, ο οποίος
διενεργήθηκε στις ………….
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και είναι αορίστου χρόνου
(ή ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν
έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
2. Με την παρούσα παραιτούμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα της
διαιρέσεως και της διηζήσεως μέχρι του ως άνω ποσού και σας δηλώνουμε ότι
παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από το δικαίωμα προβολής
εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη
προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων
852 - 857, 862 - 864, 866 - 868 του Αστικού Κώδικα).
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) .................................... δεν εκπλήρωσε
την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,
χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
που μας το ζητήσετε.
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4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Παράρτημα 5 - Σχέδιο σύμβασης συμφωνίας-πλαισίου
Αριθμός Σύμβασης - Συμφωνίας Πλαίσιο: 03/21
Για την προμήθεια «Ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας»,
του Ε.ΚΕ.Α.
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου: ……………..
Ημερομηνία λήξεως Σύμβασης- Συμφωνίας Πλαισίου: ………………….

Ορισμοί
Σ’ αυτή τη Συμφωνία - Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στον κατωτέρω πίνακα:
Αγοραστής(ες)
Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή

Ημέρα(ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Παραγγελία(ες)

Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται από τον
αγοραστή για την προμήθεια των ειδών της Συμφωνίας –
Πλαίσιο μετά την υπογραφή των εκτελεστικών αυτής
συμβάσεων.

Παράδοση(σεις)

Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον συμβαλλόμενο
οικονομικό φορέα στις καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης,
μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.

Προσφορά

Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται
ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Συμφωνία Πλαίσιο

Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους
και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές
συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται
καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Εκτελεστική
Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του
προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά από πρόσκληση του
ΕΚΕΑ

Αναθέτουσα Αρχή

Ορίζεται το Ε.ΚΕ.Α.

Τοποθεσία(ες)
Παράδοσης

Ορίζεται η διεύθυνση στην οποία θα παραδίδονται τα αγαθά,
ήτοι το Ε.ΚΕ.Α.

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα
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ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται
από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα
ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο για
διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία
της Συμφωνίας Πλαισίου με κανένα τρόπο
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε άρθρο ή παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα
ερμηνεύονται ως αναφορές στο άρθρο ή παράρτημα της Συμφωνίας Πλαισίου, με την
αντίστοιχη αρίθμηση.
vi. Αναφορά σε άρθρο ή παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.

Όροι και Προϋποθέσεις σύμβασης – συμφωνίας πλαισίου
Στις Αχαρνές, σήμερα την ………….. του έτους 2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, που εδρεύει στις Αχαρνές, επί της οδού Ολυμπ. Χρ. Μάντικα 7, με Α.Φ.Μ.
998993604., ΔΟΥ Αχαρνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της
παρούσας από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, το οποίο στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»,
και αφετέρου,
η εταιρεία …………………, που εδρεύει στην Αθήνα,
επί της οδού ………..,
(ΑΦΜ…………, ΔΟΥ: …………) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Την υπ. αριθ. 03/21 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια
ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας, του ΕΚΕΑ.
Τη με αριθμό ……… απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης πολυετούς
δαπάνης
Την από ………. προσφορά της εταιρείας, που υποβλήθηκε στα πλαίσια του
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Την υπ. αριθ. …………. (θ: ) απόφαση της ΑΑ, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον
οικονομικό φορέα.
Την υπ. αριθ……… απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαισίου
Η Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα παραρτήματα
της διακήρυξης και της προσφοράς της εταιρείας …………………..και αντικαθιστά όλη
την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη
και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
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Άρθρο 2. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου
Σκοπός της Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους
οποίους ο οικονομικός φορέας θα προμηθεύει με συγκεκριμένα είδη, που
περιγράφονται στο παράρτημα 1 της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης, το
Ε.ΚΕ.Α., ύστερα από τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, χωρίς τη διενέργεια
επαναδιαγωνισμού.
Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν αποτελεί δέσμευση εκ μέρους του Ε.ΚΕ.Α. να υποβάλλει
Παραγγελίες.
Δέσμευση εκ μέρους του, θα υπάρχει μόνο εφόσον υπογραφεί η εκτελεστική της
συμφωνίας πλαισίου σύμβαση, μετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, για τα τρία έτη, ανέρχεται στο
ποσό των …………… χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ……………συμπ/νου Φ.Π.Α..
Το ετήσιο τίμημα της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα ανέρχεται στο ποσό των
………… χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ………………..συμπ/νου Φ.Π.Α.
Ο πίνακας των ειδών έχει ως ακολούθως:
α/α

1

Είδος

Ασκοί
συλλογής
αίματος
με
συνοδό
εξοπλισμό
επεξεργασίας

Ποσότητα
– τεμάχια

Τιμή τεμαχίου
χωρίς Φ.Π.Α. €

Τιμή
τεμαχίου
με Φ.Π.Α.
€

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
χωρίς
Φ.Π.Α €

Συνολικό
κόστος για όλη
την ποσότητα
των ειδών με
Φ.Π.Α. €

300.000
(για τρία
έτη)

Άρθρο 3. Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη.
Ημερομηνία έναρξης …………………..
Ημερομηνία λήξης …………………..
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του
χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και εφαρμοζόμενες αρχές κατά τη διάρκεια της
σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:
α) Τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, 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. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
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των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμφωνίας πλαίσιο.
γ) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Επιπλέον δεσμεύεται ότι υποχρεωτικά θα προσέλθει να υπογράψει τις εκτελεστικές
συμβάσεις, μετά από σχετική πρόσκληση της ΑΑ.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει να προμηθεύει με συγκεκριμένα είδη, που
περιγράφονται στο παράρτημα 1 της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης, το
Ε.ΚΕ.Α.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Ε.ΚΕ.Α, σύμφωνα με τις παραγγελίες του.
Γενικά η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της 03/21 Διακήρυξης και
την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα διέπεται δε από τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις
υποχρεώσεις του, το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), δύναται να τον
κηρύξει έκπτωτο.

Άρθρο 5. Παρακολούθηση της συμφωνίας-πλαίσιο
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων, καθώς και η σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
των ειδών των εκτελεστικών συμβάσεων, θα διενεργηθεί από Επιτροπή (Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής) που θα συστήσει ο αγοραστής, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της
ΑΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση της
συμφωνίας-πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης και παράταση της διάρκειας της
συμφωνίας πλαίσιο, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6. Τροποποίηση - Εκχώρηση – Μεταβίβαση Σύμβασης
Επιτρέπεται η τροποποίηση των συμβάσεων χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Επίσης η τροποποίηση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων επιτρέπεται για την αντικατάσταση των ειδών του Παραρτήματος 1 της
διακήρυξης, εφόσον αποτελούν εξέλιξη των προσφερόμενων ειδών ή κριθεί ότι
απαιτείται η αντικατάσταση συγκεκριμένου είδους για την εκτέλεση των
συμβάσεων, κατόπιν γνωμοδότησης και απόφασης των αρμοδίων οργάνων. Η
παρούσα τροποποίηση, επειδή δεν τροποποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση ούτε
επιφέρει οικονομική διαφοροποίηση των συμβάσεων, δεν υπόκειται σε
προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής, δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής και δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση
οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου.
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Κατ’ εξαίρεση, ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του, έναντι της
αναθέτουσας αρχής, για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη
χώρα της ΕΕ.

Άρθρο 7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στην Κεντρική
Αναθέτουσα Αρχή την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:
α) η εταιρεία …………………. την με αριθμό ………. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της Τράπεζας ……….., ποσού ………………..€
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης συμφωνίας πλαισίου
αντιστοιχεί στο 0,5% της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαισίου (και για τα τρία έτη),
ήτοι …………. € χωρίς ΦΠΑ, αορίστου ισχύος ή μέχρι την επιστροφή της στην
Τράπεζα, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων, από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας
Πλαισίου, η εταιρεία θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αορίστου
ισχύος ή μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα, η οποία θα καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας της ετήσιας σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.
1 περ. β, του Ν. 4412/16. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου και
της εκτελεστικής σύμβασης, καταπίπτουν στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης.
Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η ΑΑ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 8. Γλώσσα
Ως επίσημη γλώσσα της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 9. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά
Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαισίου, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και
πιστοποιητικά, που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση, όπως αυτή έχει
δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της
αποδοχής του Προμηθευτή στη Συμφωνία - Πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.
Επίσης, εφόσον ζητηθεί από τη ΑΑ, ο οικονομικός φορέας, θα πρέπει να παρέχει
αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία, που σχετίζεται με τη σύμβαση-συμφωνία πλαίσιο και τις εκτελεστικές
συμβάσεις αυτής.
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Άρθρο 10. Σύναψη εκτελεστικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης

συμβάσεων

-

κατάθεση

Για τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης, δεν απαιτείται η διενέργεια νέου διαγωνισμού,
καθώς όλα τα στοιχεία και τα κριτήρια καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
συμφωνία-πλαίσιο, ενώ στις εκτελεστικές συμβάσεις καθορίζεται αποκλειστικά και
μόνο η ποσότητα των ειδών.
Η ΑΑ καλεί τον οικονομικό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει τη συμφωνία πλαίσιο, να
καταθέσει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.9.2. της σχετικής 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 -2.2.8
αυτής.
Αν ο προμηθευτής δεν υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του
δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και η ΑΑ τον κηρύσσει
έκπτωτο.

Άρθρο 11. Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης
11.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης –
Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της παρούσας διακήρυξης, από επιτροπή που θα
συσταθεί για το σκοπό αυτό.
11.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii), iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της
διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΑΑ
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του ανάδοχου.

Άρθρο 12. Κατακύρωση και σύναψη εκτελεστικής σύμβασης
12.1 Η ΑΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται οι
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.
12.2 Η ΑΑ αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον
προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
εκτελεστικής σύμβασης επέρχονται μετά:
α) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
β) την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός καταθέσει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
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συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ο προμηθευτής παρέχει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Άρθρο 13. Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης
Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
5. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
6. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες
των ειδών.
7. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
8. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

Άρθρο 14. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τις
παραγγελίες και τις αντίστοιχες παραδόσεις, από το Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με το Ν.
4152/2013 (Α΄107), παραγρ. Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5. Το 100% της συμβατικής αξίας των
ειδών, θα εξοφλείται μετά την οριστική παραλαβή τους. Η παραλαβή θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Αίματος, η
οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή
των σχετικών παραστατικών και την έκδοση του πρακτικού παραλαβής, 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 στο άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 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.)
Σε περίπτωση όμως, που απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία αποδοχής ή
επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων
ειδών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 60
ημερών από την παραλαβή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

Άρθρο 15. Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση των ειδών στα δύο Κέντρα Αίματος, με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ΑΑ στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
 Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
3580/2007.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 16. Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο και εντός 30
ημερών να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του
συνοδού εξοπλισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης να
παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική παραγγελία.
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.

Άρθρο 17. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τα Παραρτήματα 6
και 7 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά τις ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Σελίδα 62 από 74

21PROC008242193 2021-03-05
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης
και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση
τον ανάδοχο.
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 στην παρ. 8
του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα
δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά
την οριστική παραλαβή τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα
ημερών, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

Άρθρο 18. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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
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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.

Άρθρο 19. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο
Η ΑΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο 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 συμφωνίας-πλαίσιο, 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 συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 20. Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής των ειδών και υπηρεσιών της
παρούσας σύμβασης συμφωνία πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα
προκύψουν από αυτή.

Άρθρο 21. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
21.1 Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής σύμβασης
που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
ΑΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα 1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο,
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 συμφωνίας-πλαίσιο ή και των
εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους
αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
συμφωνία-πλαίσιο 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
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας.
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
21.2 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, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.
4412/2016.
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 φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης 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.

Άρθρο 22. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
να υποβάλει προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 23. Προσωπικό
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή
της.
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Παράρτημα 6 - Σχέδιο εκτελεστικής σύμβασης
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 03/21
Αριθμός Εκτελεστικής Σύμβασης: 03/21-1
Για την προμήθεια «Ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας»,
του Ε.ΚΕ.Α. Ημερομηνία Υπογραφής Εκτελεστικής Σύμβασης: ……………..
Ημερομηνία λήξεως Εκτελεστικής Σύμβασης: ………………….

Ορισμοί
Σ’ αυτή τη σύμβαση οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον
κατωτέρω πίνακα:
Αγοραστής(ες)

Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή που έχει δικαίωμα να υποβάλλει
παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της παρούσας
σύμβασης, που βασίζεται στη με αριθμό 03/21 Συμφωνία
Πλαίσιο.

Ημέρα(ες)

Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της παρούσας.

Παραγγελία(ες)

Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται από τον
αγοραστή για την προμήθεια των ειδών της Συμφωνίας –
Πλαίσιο μετά την υπογραφή των ετήσιων εκτελεστικών
συμβάσεων αυτής.

Παράδοση(σεις)

Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον συμβαλλόμενο
οικονομικό φορέα στην καθορισμένη τοποθεσία παράδοσης,
μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.

Προσφορά

Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση που αποστέλλεται
ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Συμφωνία Πλαίσιο

Εκτελεστική
Σύμβαση

Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους
και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές
συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις που θα πραγματοποιούνται
καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ε.ΚΕ.Α και του προμηθευτή,
η οποία καταρτίζεται μετά από πρόσκληση του ΕΚΕΑ

Αναθέτουσα Αρχή

Ορίζεται το Ε.ΚΕ.Α.

Τοποθεσία(ες)
Παράδοσης

Ορίζεται η διεύθυνση στην οποία θα παραδίδονται τα αγαθά,
ήτοι το Ε.ΚΕ.Α.

Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα
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ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται
από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα
ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο για
διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία
της Συμφωνίας Πλαισίου με κανένα τρόπο
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε άρθρο ή παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα
ερμηνεύονται ως αναφορές στο άρθρο ή παράρτημα της Συμφωνίας Πλαισίου, με την
αντίστοιχη αρίθμηση.
vi. Αναφορά σε άρθρο ή παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.

Όροι και Προϋποθέσεις εκτελεστικής σύμβασης
Στις Αχαρνές, σήμερα την ………….. του έτους ….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, που εδρεύει στις Αχαρνές, επί της οδού ολυμπ. Χρ. Μάντικα 7, με Α.Φ.Μ.
998993604., ΔΟΥ Αχαρνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της
παρούσας από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παναγιώτη Κατσίβελα το οποίο στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»,
και αφετέρου,
η εταιρεία …………………, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ………..,
(ΑΦΜ…………, ΔΟΥ: …………) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ……………
Λαμβάνοντας υπόψη:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Την υπ. αριθ. 03/21 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια
ασκών συλλογής αίματος με συνοδό εξοπλισμό επεξεργασίας, του ΕΚΕΑ.
Τη με αριθμό ……… απόφαση του Υπουργού Υγείας περί έγκρισης πολυετούς
δαπάνης
Την από ………. προσφορά της εταιρείας, που υποβλήθηκε στα πλαίσια του
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Την υπ. αριθ. …………. (θ: ) απόφαση της ΑΑ, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον
οικονομικό φορέα.
Την υπ. αριθ……… απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Την υπ΄αριθ. 03/21 σύμβαση συμφωνία πλαίσιο.
Την υπ΄αριθ. …….. απόφαση του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α. περί ανάθεσης της
εκτελεστικής σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία……
Την υπ. αριθ……… απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί έγκρισης του
σχεδίου της εκτελεστικής σύμβασης.
Τη με αρ. …………… ΑΑΥ με ΑΔΑ: ……………για το έτος 2021.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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Άρθρο 1. Περιεχόμενο της εκτελεστικής σύμβασης
Η εκτελεστική σύμβαση βασίζεται στην υπ’ αριθ.03/21 σύμβαση συμφωνία πλαίσιο και
αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και το κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο.

Άρθρο 2. Σκοπός και αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης
Σκοπός της εκτελεστικής σύμβασης είναι να προμηθεύει με συγκεκριμένα είδη, που
περιγράφονται στο παράρτημα 1 της σχετικής διακήρυξης και της συμφωνίας πλαίσιο,
το Ε.ΚΕ.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
α/α

1

Είδος

Ασκοί
συλλογής
αίματος
με
συνοδό
εξοπλισμό
επεξεργασίας

Ποσότητα
– τεμάχια

Τιμή τεμαχίου
χωρίς Φ.Π.Α. €

Τιμή
τεμαχίου
με Φ.Π.Α.
€

Συνολικό
κόστος για
όλη την
ποσότητα
των ειδών
χωρίς
Φ.Π.Α €

Συνολικό
κόστος για όλη
την ποσότητα
των ειδών με
Φ.Π.Α. €

100.000

Το ετήσιο τίμημα της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των ……….. € χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
………… συμπ/νου Φ.Π.Α.

Άρθρο 3. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης είναι ετήσια.
Ημερομηνία έναρξης …………………..
Ημερομηνία λήξης …………………..

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και εφαρμοζόμενες αρχές κατά τη διάρκεια της
σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:
α) Τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο, 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. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα 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.
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Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει να προμηθεύει με συγκεκριμένα είδη, που
περιγράφονται στο παράρτημα 1 της διακήρυξης και της σύμβασης συμφωνίας
πλαίσιο, το Ε.ΚΕ.Α.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Κέντρο Αίματος, σύμφωνα με τις παραγγελίες
του.
Γενικά η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της 03/21 Διακήρυξης, την
προσφορά του οικονομικού φορέα, τη σύμβαση πλαίσιο με αρ. 03/21 και θα διέπεται
από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις
υποχρεώσεις του, το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της σχετικής
επιτροπής και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

Άρθρο 5. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η σύνταξη του πρακτικού
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών της παρούσας, θα διενεργείται από
Επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) που θα συστήσει το αρμόδιο
για τη διοίκηση όργανο του αγοραστή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η
Επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Ε.ΚΕ.Α. για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης,
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 6. Τροποποίηση - Εκχώρηση – Μεταβίβαση Σύμβασης
Επιτρέπεται η τροποποίηση των συμβάσεων χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Επίσης η τροποποίηση των όρων της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών
συμβάσεων επιτρέπεται για την αντικατάσταση των ειδών του Παραρτήματος 1 της
διακήρυξης, εφόσον αποτελούν εξέλιξη των προσφερόμενων ειδών ή κριθεί ότι
απαιτείται η αντικατάσταση συγκεκριμένου είδους για την εκτέλεση των
συμβάσεων, κατόπιν γνωμοδότησης και απόφασης των αρμοδίων οργάνων. Η
παρούσα τροποποίηση, επειδή δεν τροποποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση ούτε
επιφέρει οικονομική διαφοροποίηση των συμβάσεων, δεν υπόκειται σε
προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής, δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής και δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση
οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της
παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου.
Κατ’ εξαίρεση, ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του, έναντι της
αναθέτουσας αρχής, για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη
χώρα της ΕΕ.

Άρθρο 7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στην
Αναθέτουσα Αρχή την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:
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α) η εταιρεία …………………. την με αριθμό ………. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της Τράπεζας ……….., ποσού ………………..€
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αντιστοιχεί στο 5% της
συνολικής αξίας της σύμβασης, ήτοι …………. € χωρίς ΦΠΑ, αορίστου ισχύος ή μέχρι
την επιστροφή της στην Τράπεζα.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων, από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η ΑΑ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 8. Γλώσσα
Ως επίσημη γλώσσα της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 9. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και
πιστοποιητικά, που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση, όπως αυτή έχει
δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της
αποδοχής του Προμηθευτή στη Συμφωνία - Πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.
Επίσης, εφόσον ζητηθεί από τη ΑΑ, ο οικονομικός φορέας, θα πρέπει να παρέχει
αποδεικτικά στοιχεία για τα είδη, τις παραδόσεις, τις ποσότητες καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία, που σχετίζεται με τη σύμβαση-συμφωνία πλαίσιο και τις εκτελεστικές
συμβάσεις αυτής.

Άρθρο 10. Εκτέλεση σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
 Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες ποσότητες
των ειδών.
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

Άρθρο 11. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τις
παραγγελίες και τις αντίστοιχες παραδόσεις, από το Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με το Ν.
4152/2013 (Α΄107), παραγρ. Ζ, υποπαράγρ. Ζ.5. Το 100% της συμβατικής αξίας των
ειδών, θα εξοφλείται μετά την οριστική παραλαβή τους. Η παραλαβή θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Αίματος, η
οποία θα συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή
των σχετικών παραστατικών και την έκδοση του πρακτικού παραλαβής, 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 στο άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 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.)
Σε περίπτωση όμως, που απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί διαδικασία αποδοχής ή
επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων
ειδών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 60
ημερών από την παραλαβή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

Άρθρο 12. Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση των ειδών στα δύο Κέντρα Αίματος, με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ΑΑ στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
 Κράτηση ύψους 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
3580/2007.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης να
παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική παραγγελία.
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.
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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.

Άρθρο 14. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης να
παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική παραγγελία.
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.

Άρθρο 15. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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.

Άρθρο 16. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η ΑΑ 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 συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 17. Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή της τιμής των ειδών και υπηρεσιών της
παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 18. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
21.1 Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΑΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και το Παράρτημα 1 της διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο,
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 συμφωνίας-πλαίσιο ή και των
εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους
αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
συμφωνία-πλαίσιο 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
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για
τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
21.2 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, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.
4412/2016.
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 φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 19. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της
σύμβασης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
να υποβάλει προσφυγή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 20. Προσωπικό
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή
της.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
'
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