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1.

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν
«Αλζξανδροσ Φλζμιγκ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34

Ρόλθ

Βάρθ Αττικισ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

16672

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL30

Τθλζφωνο

210 9656310

Φαξ

210 8979198

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

skouloudis@fleming.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ρζτροσ Σκουλοφδθσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.fleming.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Το ΕΚΕΒΕ-"Αλζξανδροσ Φλζμιγκ" είναι μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (Ερευνθτικό Κζντρο ΝΡΛΔ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα), ανικει ςτουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και εποπτεφεται
από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αφορά τθν ανάπτυξθ τθσ επιςτθμονικισ και
τεχνολογικισ ζρευνασ και θ προϊκθςθ καινοτόμων εφαρμογϊν ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ και τθ
Βιοτεχνολογία.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ www.fleming.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν
διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν
προαναφερκείςα διεφκυνςθ.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων, Κωδ. ΣΑΕ1451. Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 8397
ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα.

Σελίδα 4 από 72

Επιςτθμϊν
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Υποζργο Νο 6 «Ρρομικεια οργάνων και εξοπλιςμοφ - ΕΚΕΒΕ
ΦΛΕΜΛΓΚ» τθσ Ρράξθσ: «H Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Εξατομικευμζνθ Λατρικι (pMEDGR)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα
και Καινοτομία 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 5552/1678/Α2/31.10.2017
του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία και ζχει λάβει κωδικό MIS 5002802. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων/ΡΔΕ (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ14510034).
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1.3
1.3.1

Συνοπτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο Σφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ αγορά ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ Λ, επιπλζον ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
εγκαταςτιςει το ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και να εκπαιδεφςει το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν χριςθ και ςτθν ςυντιρθςθ του υπό
προμικεια εξοπλιςμοφ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 38433100-0
Σθμειϊνεται ότι θ υποβολι προςφοράσ κα αφορά το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που φαίνεται ςτο παρακάτω Ρίνακα.

Α/Α ΕΛΔΟΣ

A.1

CPV

Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ
38433100-0
ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ
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ΜΟΝΑΔΑ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

Τεμάχιο

1

645.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

645.000,00
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1.3.2 Εκτιμϊμενθ αξία
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για το ςφνολο του ςυςτιματοσ ανζρχεται ςτο ποςό των
799.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 645.000,00€ ΦΡΑ:
154.800,00€).
Θ εκτιμϊμενθ αξία είναι ενδεικτικι και μθ δεςμευτικι και προζκυψε αντικειμενικά λαμβανομζνθσ
υπϋόψιν τθσ μζςθσ τιμισ του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ κατά το χρονικό διάςτθμα των δφο
τελευταίων ετϊν.
1.3.3 Διάρκεια
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 6 μινεσ.
1.3.4 Κριτιριο Ανάκεςθσ
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.

1.4

Κεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,



Τθ με Α.Ρ.110427/ΕΥΚΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα
προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ
Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,



τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,



του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

,
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,



του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ
απόφαςθσ
του
Υφυπουργοφ
Οικονομίασ
και
Οικονομικϊν
με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν
εξωχϊριεσ εταιρίεσ



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,



του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”



τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ
Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ



τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
ΕΣΘΔΘΣ



του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ



του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν



τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ



τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.



του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» όπωσ ιςχφει
τροποποιθμζνο



το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Ζρευνασ όπωσ ιςχφει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α
114)
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1.5



τθν με αρικμό 203/12.06.2018 απόφαςθ του ΔΣ περί ζγκριςθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςυγκρότθςθσ των επιτροπϊν
διαγωνιςμοφ.



τθν με αρικμό ΑΔΑ/7ΤΥ8469ΘΚΚ-ΝΜΦ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/09/20.και ϊρα 15:00μμ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
θ
άνω ςυςτιματοσ, τθν 18 Σεπτεμβρίου 2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00πμ
1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ
06/08/2018 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 63085.

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL): www.fleming.gr ςτθν διαδρομι:
/www.fleming.gr/component/content/article/149-procurement-calls/451-procurement-calls,ςτισ
06/08/2018.
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.



θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
αυτισ.




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+



το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ (βλ. Ραράρτθμα VI).

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 12 θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στθν ελλθνικι γλϊςςα διεξάγονται
όλεσ οι επικοινωνίεσ μεταξφ ανακζτουςασ αρχισ και αναδόχου. Οι προςφορζσ και τα
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περιλαμβανόμενα ς’ αυτζσ ςτοιχεία, τυχόν ενςτάςεισ και προδικαςτικζσ προςφυγζσ και όλα τα
αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτα ελλθνικά ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Επικφρωςθ τθσ μετάφραςθσ αλλοδαπϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν εγγράφων επιτρζπεται να γίνει από
πρόςωπα που είναι αρμόδια ςφμφωνα είτε με τθν ελλθνικι νομοκεςία (μεταφραςτικι υπθρεςία του
ΥΡ.ΕΞ., αρμόδιο προξενείο, δικθγόροσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του ΚΡολΔ και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων) είτε με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ ςφνταξθσ του εγγράφου (πχ ορκωτόσ
μεταφραςτισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του εγγράφου).
Αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα υποβάλλονται φζρουν υποχρεωτικά τθν Επιςθμείωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ
Χάγθσ (Apostille).
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςε όλεσ τισ χϊρεσ προζλευςθσ των υποψθφίων και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε.
ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό
φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι)
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ V.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V, το φψοσ τθσ οποίασ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 2%
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 12.900 €.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν, και
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3
ζωσ 2.2.8 (Λόγοι αποκλειςμοφ), δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
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(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ (εκτελεςτικά και μθ) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων:
α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία, ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
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ι/και
γ) Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν.
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2. τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ β τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του
ν. 4412/2016.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το
αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2014-2016
(αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα) ίςο με τον προχπολογιςμό του
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εξοπλιςμοφ ι τθσ προμικειασ για το οποίο υποβάλουν προςφορά. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ
ακροιςτικά.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν
διαχειριςτικϊν ετϊν παρόμοια ςφμβαςθ αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ του προχπολογιςμοφ τθσ
προμικειασ εξοπλιςμοφ για τον οποίο υποβάλουν προςφορά, που αποδεικνφεται με αντίγραφο
παρόμοιασ ςφμβαςθσ ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν
φορζων, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά.
2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του
ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν
παροφςα Ραράρτθμα II., το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1 του εν λόγω κανονιςμοφ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, από κάκε ζνα από τα ωσ άνω πρόςωπα.
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ, αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν 4412/16
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Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Β 1. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
προςκομίηει:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του Απόςπαςμα ποινικοφ
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι
αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ τελευταίου μινα, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ,. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά και ςτα
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο 2.2.3.1 .
Για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, προσ απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του ςε ό,τι αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο
κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016.
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Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα αφορά ςτουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν
επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν-εργαηομζνων (αςφαλιςμζνοι
τυχόν ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ).
γ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ/δικαςτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, που
αποδεικνφει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, οφτε τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από
το δικαςτιριο, οφτε ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, οφτε ζχει αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ, οφτε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτυςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ
διατάξεισ.
Αν θ χϊρα προζλευςθσ του προςφζροντοσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παραγράφου 2.2.3.4 απόδειξθσ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθ διαπίςτωςθ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ μθ
ςυνδρομισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ.
και
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
Β 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηεται πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει:
Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο ΓΕΜΘ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Λςολογιςμοφσ των ετϊν 2014-2016
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει ιςολογιςμοφσ μπορεί
να αποδεικνφει τθν απαιτοφμενθ χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν,
αντίγραφο μίασ τουλάχιςτον παρόμοιασ ςφμβαςθσ ι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν
ςφμβαςθσ που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν ετϊν, αξίασ
διπλάςιασ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ για τον οποίο υποβάλουν προςφορά.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται από όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ
και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ,
ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου).
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα
δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο
κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι
ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται
από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. Στο πλαίςιο αυτό
οι οικονομικοί φορείσ καλοφνται να προςκομίςουν ΛSO 9001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό από
αναγνωριςμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίςθσ υποβάλλονται
πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ ΑΕ) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν,
νόμιμων εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ ΕΡΕ, ΛΚΕ, ΟΕ ι ΕΕ) τα οποία κα αναφζρουν:
α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό
β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα
αναφζρεται ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
γ) τον οριςμό νόμιμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νόμιμου εκπροςϊπου
τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για τθ διαγωνιςμό με
πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ
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δ) το ςυντονιςτι τθσ ζνωςθσ
ε) ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Σε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για
τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΚΛΤΘΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

Συμφωνία του προςφερόμενου
προϊόντοσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Κ2
Ροιότθτα αποδοτικότθτα,Λειτουργικά
Χαρακτθριςτικά
ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
Κ3
Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ Χρόνοσ και
Προι Ραράδοςθσ, Υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ.
Κ4
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Κ5
Τεχνικι Υποςτιριξθ
ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ

60%
10%
70%
20%

5%
5%
30%
100%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ
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2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα
Λ. τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με
τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215/2.6.2017 (Β 1924). «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf] *Εφόςον οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και
οικονομικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν
υποδείγματα τεχνικισ -οικονομικισ προςφοράσ.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι,
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν. α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ.
1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι
αρχείων τφπου DOCX, XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα.II). Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο υπό τον τίτλο «Οδθγίεσ-
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ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)»:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624
636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Θ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε
ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά
Θ τεχνικι προςφορά αποτελείται από το υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ - φφλλο ςυμμόρφωςθσ που
βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα III. τθσ παροφςασ.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων
κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα I.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ςχετικό υπόδειγμα που βρίςκεται ςτο παράρτθμα
IV τθσ διακιρυξθσ και είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ. Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται
ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ) ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ, ΑΕΡΡ), ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για τθν παράδοςθ
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι,
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παρ.1.3. τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 2.2.2
τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι
διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείσ.

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν
παροφςα ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ
ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ
η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ
θ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
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3.

ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ
τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 18/09/2018 και ϊρα 11:00πμ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.2. τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ.
Επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. Τα
ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. Για τθν αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν
ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Για όςεσ
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προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν
οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό, ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τθν
προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν
τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των εν λόγω οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ
προςωρινοφ αναδόχου

δικαιολογθτικϊν

προςωρινοφ

αναδόχου-

Δικαιολογθτικά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.7 αυτισ ,και τα οποία δεν ζχουν ιδθ προςκομιςκεί κατά τθν υποβολι.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ
πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο
για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
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Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ
αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ
διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων
μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ
νομοκεςίασ δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ
αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του..
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι
τθλεομοιοτυπία ι (άρκρο 361 παρ.1 περ. α ν.4412/2016) ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν τον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, (άρκρο 361 παρ.
1 περ. β ν. 4412/2016) άλλωσ ,
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ .
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ
από τθν ΑΕΡΡ .
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά .
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ

4.1.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα. V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ
παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία
του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά Εάν ςτο πρωτόκολλο
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων
και του εκπροκζςμου.
4.1.2.Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.
Για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από
δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, απαιτείται θ παροχι
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςτο ποςό των ενενιντα ζξι χιλιάδων επτακοςίων πενιντα (96.750,00) ευρϊ με χρόνο
ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικι περίοδο εγγφθςθσ κατά τρείσ (3) μινεσ.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (Υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V) κατατίκεται με τθν καταβολι του
τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτόκολλου παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ
λειτουργίασ.
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου (ιτοι τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 ).
4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1. τθσ παροφςασ και ςτο άρκρο 73 παράγραφοσ 1 του ν.4412/2016 και,
ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

4.5.2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί
κάποιον από τουσ όρουσ τθσ .
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν χρονικι ςτιγμι περιζλευςισ τθσ ςτον
Ανάδοχο.
Θ δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν αναιρεί τθν δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να
τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ των παραβάςεων τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι το
αποτζλεςμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω ταχκείςασ
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν
παράβαςθ κεραπευκείςα.
Με τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν επιςτροφι κάκε
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ κακϊσ και τθν ανόρκωςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ
που υπζςτθ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ εκ μζρουσ του
Αναδόχου.
Ραράλλθλα με τθν επιβολι των κυρϊςεων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν παρ.5.2. τθσ παροφςασ, θ
Ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται ι δφναται αναλόγωσ να κθρφξει και τον Ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα
με τισ προχποκζςεισ τθσ παρ.4.5.1.τθσ παροφςασ.
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5.
5.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμα και ςε τμθματικι
παράδοςθ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι (ενδεικτικά πρωτόκολλο παραλαβισ, αποδεικτικό
ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, τιμολόγιο με τθν ζνδειξθ εξοφλικθκε, φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016,
εφόςον ενεργοποιθκεί,
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται,
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθν ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί
τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016
οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι .
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6.
6.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν μπορεί να παρατείνεται. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ
ανάγκθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
Επιτροπισ Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και εφόςον το
αίτθμα του προμθκευτι ζχει υποβλθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν4412/2016"
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ
ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ γίνεται
μακροςκοπικά.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τυχόν ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Θ παραλαβι του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που ςυςτινει προσ το
ςκοπό αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. Θ οριςτικι παραλαβι ςυντελείται είκοςι (20) θμζρεσ μετά από τθν
προςωρινι παραλαβι, διάςτθμα μζςα ςτον οποίο διενεργοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ
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διακιρυξθ μακροςκοπικοί ζλεγχοι. Θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5)
εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι του.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν
από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
6.3

Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου
ςτο εξωτερικό

Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 210 ζωσ 212 του
Ν.4412/2016. Τα δικαιολογθτικά που είναι απαραίτθτο να προςκομιςτοφν αναφζρονται αναλυτικά
ςτο Ραράρτθμα VI *ςχζδιο ςφμβαςθσ-αρ.5β) + τθσ παροφςασ. διακιρυξθσ.

6.4

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των
υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται
για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου,
ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ.
2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο
ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν
ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (παρ. 11 β άρκρου 221 του ν 4412/16).
Ο ανάδοχοσ παρζχει ςχετικι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ (βλ. ςχζδιο ςφμβαςθσ)
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ– Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων –Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ

Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ κατάλλθλο τουλάχιςτον για αναλφςεισ
πρωτεομικισ, αποτελοφμενο από τα εξισ:
Α.1

Σφςτθμα υγρισ χρωματογραφίασ υπερυψθλισ πίεςθσ για νανοροζσ, ςφγχρονθσ ςχεδίαςθσ, το οποίο να αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ με
τισ ακόλουκεσ κατ’ ελάχιςτον προδιαγραφζσ:

Μία διπλι αντλία (ςφςτθμα δφο αντλιϊν) με ικανότθτα λειτουργίασ βακμιδωτισ ζκλουςθσ δφο διαλυτϊν με ανάμιξθ ςε υψθλι πίεςθ.
α)

Ρεριοχι ροϊν: 50 nl/min ωσ 50 μl/min (με επιλογι κατάλλθλων εξαρτθμάτων), ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για εφαρμογζσ nano LC, capillary LC και
micro LC.
Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλα εξαρτιματα που να καλφπτουν τθν περιοχι ροϊν 50-1000 nL/min.

β)

Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 10.000 psi ι μεγαλφτερθ.

γ)

Πγκοσ υςτζρθςθσ 25 nl ι μικρότεροσ για τθν αντλία και 350 nl ι μικρότεροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυςτιματοσ προςυγκζντρωςθσ.

δ)

Ακρίβεια ανάμιξθσ διαλυτϊν 1% ι καλφτερθ και επαναλθψιμότθτα ανάμιξθσ < 0,2% SD

ε)

Να διακζτει ενςωματωμζνθ οκόνθ παρουςίαςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ και εμφάνιςθσ μθνυμάτων λακϊν και προειδοποιθτικϊν
μθνυμάτων για πρόβλεψθ βλαβϊν και ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και διαρροϊν υγρϊν, να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο solvent rack και
τετρακάναλο απαερωτι κενοφ.

ςτ)

Nα διακζτει ενεργό ςφςτθμα ζκπλυςθσ των piston seals.

η)

Το flow-path να είναι καταςκευαςμζνο από αδρανι υλικά (βιοςυμβατά υλικά) κατάλλθλα για αναλφςεισ βιολογικϊν δειγμάτων.

θ)

Να ςυνοδεφεται από δεφτερθ αντλία βακμιδωτισ ζκλουςθσ τουλάχιςτον τριϊν διαλυτϊν, με περιοχι ροϊν από 10 μL/min ι μικρότερθ ζωσ
τουλάχιςτον 2500 μL/min και πίεςθ λειτουργίασ ζωσ τουλάχιςτον 7000 psi.
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Κερμοςτάτθσ ςτθλϊν
α)

Nα ζχει δυνατότθτα υποδοχισ ωσ 3 ςτθλϊν. Να μπορεί να δεχτεί ςτιλεσ μικουσ ζωσ 100cm.

β)

Ρεριοχι κερμοςτάτθςθσ: από 10 οC πάνω από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ τουλάχιςτον 70 οC

γ)

Στακερότθτα κερμοκραςίασ ίςθ ι καλφτερθ από ± 0,1οC.

δ)

Ακρίβεια κερμοκραςίασ ίςθ ι καλφτερθ από ± 0,5οC.

ε)

Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ ςτθλϊν.

ςτ)

Να διακζτει ικανότθτα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και διαρροϊν.

η)

Να διακζτει μία δεκάπορτθ βαλβίδα δφο κζςεων, κατάλλθλθ για εφαρμογζσ προςυγκζντρωςθσ δειγμάτων.

Κερμοςτατοφμενοσ αυτόματοσ δειγματολιπτθσ
α)

Λκανότθτα δειγματολθψίασ από τουλάχιςτον 100 φιαλίδια των 2ml και από well plates (96 και 384).

β)

Μεταβλθτόσ όγκοσ ζγχυςθσ από 10 nl ζωσ τουλάχιςτον 120 μl.

γ)

Επαναλθψιμότθτα όγκου ζγχυςθσ RSD:
0,4% ι καλφτερθ για 1 μL full-loop injections
1% ι καλφτερθ για 200 nL partial-loop injections

δ)

Γραμμικότθτα >0.9995 (για εγχφςεισ 100-500 nL)

ε)

Carryover: < 0,02% ι καλφτερο.

ςτ)

O χρόνοσ κφκλου ζγχυςθσ να είναι μικρότεροσ από 30 sec για ζγχυςθ 1 μl.

η)

Να είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε πίεςθ ζωσ τουλάχιςτον 10.000 psi

θ)

Να ζχει δυνατότθτα προςκικθσ εςωτερικοφ προτφπου, αραίωςθσ και παραγωγοποίθςθσ πριν από τθ ςτιλθ.

κ)

Να διακζτει ςφςτθμα κερμοςτάτθςθσ -peltier – των δειγμάτων ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον 4 -40οC.

ι)

Να διακζτει ενςωματωμζνθ οκόνθ παρουςίαςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ
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και εμφάνιςθσ μθνυμάτων λακϊν και προειδοποιθτικϊν μθνυμάτων για πρόβλεψθ βλαβϊν και ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και διαρροϊν
υγρϊν.
Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ
Ρθγζσ ιονιςμοφ
α)

Να διακζτει γωνιακι πθγι ιονιςμοφ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ (Atmospheric Pressure Ionization - API), ρυκμιηόμενθ ςε τρεισ άξονεσ (x, y & z),
ςυνοδευόμενθ από probe για ιονιςμό με τθν τεχνικι τθσ θλεκτροδιάχυςθσ (ESI -ElectroSpray Λonization).
Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ και για APCI/APPI.

β)

Ρεριοχι ροϊν:
ESI: 1μl/min- 1 ml/min
APCI/APPI: 50 μl/min- 2 ml/min

γ)

Να διακζτει μία πθγι ιονιςμοφ με τθν τεχνικι τθσ θλεκτροδιάχυςθσ κατάλλθλθ για νανοροζσ
10–1000 nL/min, θ οποία κα διακζτει επίςθσ ενςωματωμζνο ςφςτθμα κερμοςτάτθςθσ από 30 ωσ 60 οC τθσ ςτιλθσ που χρθςιμοποιείται με τθν
πθγι αυτι, κατάλλθλθ κάμερα για το φωτιςμό και μεγζκυνςθ και LCD οκόνθ για διευκόλυνςθ ςτθ ςυναρμολόγθςθ των ςυνδζςεων.

δ)

Θ μεταφορά των ιόντων ςτον αναλυτι μάηασ να γίνεται μζςω τριχοειδοφσ διάταξθσ υψθλισ χωρθτικότθτασ (high capacity), θ οποία να μπορεί να
αφαιρεκεί για κακαριςμό χωρίσ τθ διακοπι του κενοφ.

ε)

Να διακζτει αποτελεςματικό ςφςτθμα εςτίαςθσ ιόντων που δεςμεφει και εςτιάηει τα ιόντα ςε ςυμπαγι δζςμθ.
Αναλυτισ Μάηασ

α)

Αναλυτισ μάηασ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ βαςιςμζνοσ ςε λειτουργία Fourier.

β)

O αναλυτισ μάηασ να είναι τεχνολογίασ τετραπόλου-τροχιακισ παγίδασ ιόντων ζτςι ϊςτε να παρζχει υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια
μάηασ.

γ)

Να διακζτει τετραπολικό φίλτρο μάηασ με διακριτικι ικανότθτα 0,4 Da ι καλφτερο.

δ)

Να διακζτει μζγιςτθ διακριτικι ικανότθτα (resolution) 200.000 για m/z 200 ι μεγαλφτερθ.

ε)

Ακρίβεια μάηασ: <3 ppm με εξωτερικι βακμονόμθςθ και <1 ppm με εςωτερικι βακμονόμθςθ ι καλφτερθ.
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ςτ)

Ρεριοχι μαηϊν: 50-6.000 m/z ι ευρφτερθ.

η)

Δυναμικι περιοχι >5000:1

θ)

Ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 30 Θz για διακριτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 7.000 ςε m/z 200

κ)

Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανίχνευςθσ ζωσ και 10 επιλεγμζνων ιόντων (SIM) ανά ςάρωςθ.

ι)

Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει λειτουργία ϊςτε να εκτελεί γριγορθ προςάρωςθ πριν από κάκε αναλυτικι ςάρωςθ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει
ςτον αναλυτι μάηασ να είναι πάντοτε πλιρθσ με το βζλτιςτο αρικμό ιόντων, επιτυγχάνοντασ βζλτιςτεσ κορυφζσ επαναλιψιμα φάςματα ακόμθ και
ςε περιπτϊςεισ διαφορετικισ ζνταςθσ των ιόντων.
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει αλγόρικμο πρόβλεψθσ τθσ παραπάνω λειτουργίασ για αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ ςάρωςθσ και μείωςθ του χρόνου
ανάλυςθσ.

ια)

Να διακζτει επιπλζον κελί υψθλισ ενζργειασ κραυςματοποίθςθσ (High Collision Dissociation) για τθν δθμιουργία φαςμάτων πλοφςια ςε ιόντα.

ιβ)

Να διακζτει δυνατότθτα διαδοχικισ εναλλαγισ πολικότθτασ ιονιςμοφ από κετικό ςε αρνθτικό ιονιςμό ςε λειτουργία πλιρθσ ςάρωςθσ (MS) όςο
κατά τθ διάρκεια τθσ χρωματογραφικισ ζκλουςθσ.

ιγ)

Να διακζτει επιπλζον τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ ςάρωςθσ:
1) Ρλιρθσ ςάρωςθ (full scan) με υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ
2) Ραρακολοφκθςθ ενόσ ιόντοσ (SIM) με υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ
3) Λειτουργία Parallel Reaction Monitoring (PRM).
4) Λειτουργία Data Independent Acquisition (DIA).
5) Λειτουργία αυτόματθσ ςάρωςθσ MS/MS ςε ιόντα που προκφπτουν μετά από ςάρωςθ MS και τα οποία (ιόντα) υπερβαίνουν τθν
επιλεγμζνθ ζνταςθ.
6) Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ πολλαπλϊν (ζωσ 10) πρόδρομων ιόντων (precursors).
7) Χρονικά προγραμματιηόμενθ παρακολοφκθςθ ενόσ ιόντοσ (Timed SIM)
8) Λειτουργία κραυματοποίθςθσ όλων των ιόντων (Αll Ion Fragmentation) μζςα ςε μια προκακοριςμζνθ περιοχι μαηϊν με υψθλι
διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ.

ιε)

Να διακζτει ςφςτθμα κενοφ με ςυνδυαςμό μθχανικϊν αντλιϊν χαμθλοφ κορφβου και τουρμπομοριακϊν αντλιϊν για δθμιουργία ιςχυροφ κενοφ <
10-9 mbar.
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ιη)

Ευαιςκθςία ίςθ ι καλφτερθ ι ιςοδφναμθ:
Λειτουργία MS/MS
100 femtogram απόλυτθ ποςότθτα reserpine ςτθ ςτιλθ με λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο (S/N) 150:1
Λειτουργία SIM
50 femtogram απόλυτθ ποςότθτα reserpine ςτθ ςτιλθ με λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο (S/N) 150:1

Σφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ αποτελεςμάτων
α)

Να ςυνοδεφεται από ζναν Θ/Υ, με ςφγχρονο επεξεργαςτι, ςκλθρό δίςκο ικανισ χωρθτικότθτασ, λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows 7 ι
νεότερο, Microsoft office, οκόνθ 22 inch TFT flat για τθν αμφίδρομθ επικοινωνία με το όργανο.

β)

Να διακζτει λογιςμικό το οποίο να ελζγχει πλιρωσ τον υγρό χρωματογράφο και το φαςματογράφο μάηασ, να αποκτά χρωματογραφικά δεδομζνα,
φάςματα και να τα επεξεργάηεται πλιρωσ με δυνατότθτα ςφγκριςθσ των από βιβλιοκικθ φαςμάτων κακϊσ επίςθσ εκτελεί ποςοτικοφσ
προςδιοριςμοφσ.

γ)

Ρλιρθσ ζλεγχοσ και απεικόνιςθ όλων των παραμζτρων λειτουργίασ για τον αναλυτι μάηασ, τισ πθγζσ ιονιςμοφ κτλ μζςω αυτοματοποιθμζνων
διαδικαςιϊν.

δ)

Οι βζλτιςτοι παράμετροι λειτουργίασ κα πρζπει να αποκθκεφονται για κάκε διαφορετικι λειτουργία εξαλείφοντασ τθν ανάγκθ τθσ χειροκίνθτθσ
ειςαγωγισ τουσ.

ε)

To πρόγραμμα να επιτρζπει αυτόματο ςυντονιςμό (autotuning) κακϊσ και βακμονόμθςθ μάηασ (mass calibration).

ςτ)

Να διακζτει πλιρεσ ςφςτθμα διαγνωςτικϊν και εμφάνιςθ ςχετικϊν μθνυμάτων.

Ειδικά λογιςμικά προγράμματα
α)

Λογιςμικό για ποςοτικό προςδιοριςμό χθμικϊν ενϊςεων, προςδιοριςμό ιςοτοπικϊν λόγων με διάφορουσ τρόπουσ.
Να χρθςιμοποιεί το λογιςμικό βιβλιοκικθσ φαςμάτων NIST για ταυτοποίθςθ ενϊςεων.
Λκανότθτα εφκολθσ και γριγορθσ ανάπτυξθσ μεκόδων.
Αυτόματθ ρφκμιςθ των χρόνων ζκλουςθσ (retention time) και των ιςοτοπικϊν λόγων.
Λκανότθτα ςφνδεςθσ κάκε μεκόδου με παλαιότερεσ αρχειοκετθμζνεσ βακμονομιςεισ (calibrations.)
Λκανότθτα εφκολθσ και διακριτισ ςιμανςθσ (flag) διαφόρων παραμζτρων από το χριςτθ.
Λκανότθτα εφκολθσ προςκικθσ νζων χθμικϊν ενϊςεων και όλων των ςχετικϊν παραμζτρων του MS ςτθ βάςθ δεδομζνων και αποκικευςθσ τθσ
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βάςθσ με μορφι αρχείου .csv.
Λκανότθτα άμεςθσ επιςκόπθςθσ όλων των δεδομζνων τθσ ανάλυςθσ ςε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά (κατάςταςθ οργάνου, παράμετροι
ανάλυςθσ, χρωματογραφιματα κτλ).
Διαβακμιςμζνθ (με κωδικό) πρόςβαςθ χρθςτϊν ςε 2 επίπεδα, ζνα με περιοριςμζνθ και ζνα με πλιρθ δυνατότθτα αλλαγισ των μεκόδων και των
δεδομζνων.
Να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 50 πρότυπεσ φόρμεσ αναφορϊν.
β)

Να περιλαμβάνεται αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ Proteome Discoverer του εργαςτθρίου μασ ςτθν πιο πρόςφατθ αντίςτοιχθ ζκδοςθ
και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με το προςφερόμενο όργανο.

Ραρελκόμενα - ειδικζσ απαιτιςεισ
α)

Το ςφςτθμα φαςματομετρίασ μάηασ δεν πρζπει να απαιτεί άλλα αζρια εκτόσ του αηϊτου, αλλά οφτε και υγρά ψφξθσ.

β)

Να παραδοκεί πλιρεσ και ζτοιμο για λειτουργία και να ςυνοδεφεται και από τα ακόλουκα:
 Μία ςτιλθ τθσ επιλογισ μασ
 Πλα τα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι μικροχλικά εγκατάςταςθσ και αρχικισ λειτουργίασ.
Το εργαςτιριο κα διακζτει κατάλλθλθ παροχι αηϊτου και κατάλλθλο ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ςτακερισ τάςθσ.

γ)

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει το ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ να γίνει εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του οργάνου για πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ..

δ)

Ο προμθκευτισ να διακζτει δικι του υπθρεςία τεχνικισ υποςτιριξθσ με προςωπικό εκπαιδευμζνο ςτον καταςκευαςτι για τθν εγκατάςταςθ,
εκπαίδευςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι του ςυςτιματοσ.

ε)

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 1 ζτοσ.

ςτ)

Να εξαςφαλίηεται ι φπαρξθ ανταλλακτικϊν για επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ μετά τθ λιξθ παραγωγισ του προςφερόμενου μοντζλου με γραπτι
βεβαίωςθ του προμθκευτι.

η)

Ο προμθκευτισ και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να είναι απαραιτιτωσ πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001:2008.

θ)

Να κατατεκεί κατάλογοσ πελατϊν ςτθν Ελλάδα που ζχουν προμθκευτεί παρόμοιο ςφςτθμα ίδιασ τεχνολογίασ με το προςφερόμενο.
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κ)

Πλεσ οι ανωτζρω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ κα πρζπει να απαντθκοφν με τθν υπάρχουςα ςειρά, μία προσ μία, με φφλλο ςυμμόρφωςθσ και να
αποδεικνφονται ςαφζςτατα από ςυνθμμζνα φυλλάδια του καταςκευαςτι Οίκου ι και από και κάκε άλλο επίςθμο ζγγραφο του καταςκευαςτι
Oίκου, που κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – ΕΕΕΣ

Βρείτε αναρτθμζνο το αρχείο ΕΕΕΣ (espd-request.pdf) και το αντίςτοιχο αρχείο ςε μορφι
XML (espd-request.xml) προκειμζνου να ςυνταχκεί μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ
(https://ec.europa.eu/tools/espd?) θ ςχετικι απάντθςι ςασ.

Οδηγίες ζσμπλήρωζης ΕΕΕΣ
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τισ αναρτθμζνεσ ςτο
διαδικτυακό τόπο:
«Οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Α. Ειςαγωγι
1. Ροιο είναι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Λανουαρίου 2016 για τθν
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ», ο
οποίοσ προςδιορίηει αναλυτικά το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ
ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΣ. Ρεραιτζρω, ςτο Ν.4412/2016 με τον οποίο
ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και
ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Οδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο χριςθσ
του ΕΕΕΣ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το θλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και
των ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό
ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο
τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ
οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι
δυνατόν να αποκλειςτοφν από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ·
 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. Μόνον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ
ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε
περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ παρζχει
τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα
μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί.
Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί
φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα
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πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ
(προεπιλογι) από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο
διαδίκτυο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Ροιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ;
Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει:



ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
κακορίηοντασ τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ·
ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να
τθλεφορτϊνει και να εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.


Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων
κακϊσ και των οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ
(Frequently Asked Questions - FAQ), όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ
υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και εφαρμογισ του eEEEΣ.
Β. Συμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.
1.Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ
αρχζσ για χριςθ ςε διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΘΔΘΣ;
Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων
του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και
υποβολισ :
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ,
ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που
επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνονται τα εξισ:



Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί
«Εξαγωγι».
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί
«Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF
(virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι
του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό
αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία
αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ
π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
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ΛΛ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ
και κοινοποιείται ζτςι μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF,
ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
διακιρυξθσ και
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν
φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι
απάντθςθ τουσ.
2. Ρϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν
που διενεργοφνται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ;
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ
ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ
προτείνεται να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό
αρχείο XML, προκειμζνου να εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν
τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί
«Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual
PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το
οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το
δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να
πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από
εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο
του δ/ςμου, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι
υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)
να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν
τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά
και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό.

espd-request.pdf

espd-request.xml
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ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ
«ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ» ΜΕ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ


Φφλλο ςυμμόρφωςθσ: Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ προδιαγραφζσ, ςθμείο προσ ςθμείο.

 Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του παρόντοσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
 Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία που τον αφοροφν ςε κάκε ξεχωριςτι εγγραφι.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΛΑ
ΡΟΜΘΚΕΥΤΩΝ

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ

Μία διπλι αντλία (ςφςτθμα δφο αντλιϊν) με ικανότθτα λειτουργίασ βακμιδωτισ ζκλουςθσ δφο διαλυτϊν με ανάμιξθ ςε
υψθλι πίεςθ.
α)
Ρεριοχι ροϊν: 50 nl/min ωσ 50 μl/min (με επιλογι κατάλλθλων εξαρτθμάτων), ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για
εφαρμογζσ nano LC, capillary LC και micro LC.
Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλα εξαρτιματα που να καλφπτουν τθν περιοχι ροϊν 50-1000 nL/min.
β)
Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 10.000 psi ι μεγαλφτερθ.
γ)

Πγκοσ υςτζρθςθσ 25 nl ι μικρότεροσ για τθν αντλία και 350 nl ι μικρότεροσ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςυςτιματοσ προςυγκζντρωςθσ.
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δ)

Ακρίβεια ανάμιξθσ διαλυτϊν 1% ι καλφτερθ και επαναλθψιμότθτα ανάμιξθσ < 0,2% SD

ε)

Να διακζτει ενςωματωμζνθ οκόνθ παρουςίαςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ και εμφάνιςθσ μθνυμάτων
λακϊν και προειδοποιθτικϊν μθνυμάτων για πρόβλεψθ βλαβϊν και ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και
διαρροϊν υγρϊν, να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο solvent rack και τετρακάναλο απαερωτι κενοφ.
Nα διακζτει ενεργό ςφςτθμα ζκπλυςθσ των piston seals.

ςτ)
η)

Το flow-path να είναι καταςκευαςμζνο από αδρανι υλικά (βιοςυμβατά υλικά) κατάλλθλα για αναλφςεισ
βιολογικϊν δειγμάτων.
θ)
Να ςυνοδεφεται από δεφτερθ αντλία βακμιδωτισ ζκλουςθσ τουλάχιςτον τριϊν διαλυτϊν, με περιοχι ροϊν
από 10 μL/min ι μικρότερθ ζωσ τουλάχιςτον 2500 μL/min και πίεςθ λειτουργίασ ζωσ τουλάχιςτον 7000 psi.
Κερμοςτάτθσ ςτθλϊν
α)

Nα ζχει δυνατότθτα υποδοχισ ωσ 3 ςτθλϊν. Να μπορεί να δεχτεί ςτιλεσ μικουσ ζωσ 100cm.

β)

Ρεριοχι κερμοςτάτθςθσ: από 10 οC πάνω από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ τουλάχιςτον 70 οC

γ)

Στακερότθτα κερμοκραςίασ ίςθ ι καλφτερθ από ± 0,1οC.

δ)

Ακρίβεια κερμοκραςίασ ίςθ ι καλφτερθ από ± 0,5οC.

ε)

Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ ςτθλϊν.

ςτ)

Να διακζτει ικανότθτα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και διαρροϊν.

η)

Να διακζτει μία δεκάπορτθ βαλβίδα δφο κζςεων, κατάλλθλθ για εφαρμογζσ προςυγκζντρωςθσ δειγμάτων.

Κερμοςτατοφμενοσ αυτόματοσ δειγματολιπτθσ
α)

Λκανότθτα δειγματολθψίασ από τουλάχιςτον 100 φιαλίδια των 2ml και από well plates (96 και 384).

β)

Μεταβλθτόσ όγκοσ ζγχυςθσ από 10 nl ζωσ τουλάχιςτον 120 μl.

γ)

Επαναλθψιμότθτα όγκου ζγχυςθσ RSD:
0,4% ι καλφτερθ για 1 μL full-loop injections
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1% ι καλφτερθ για 200 nL partial-loop injections
δ)

Γραμμικότθτα >0.9995 (για εγχφςεισ 100-500 nL)

ε)

Carryover: < 0,02% ι καλφτερο.

ςτ)

O χρόνοσ κφκλου ζγχυςθσ να είναι μικρότεροσ από 30 sec για ζγχυςθ 1 μl.

η)

Να είναι κατάλλθλοσ για λειτουργία ςε πίεςθ ζωσ τουλάχιςτον 10.000 psi

θ)

Να ζχει δυνατότθτα προςκικθσ εςωτερικοφ προτφπου, αραίωςθσ και παραγωγοποίθςθσ πριν από τθ ςτιλθ.

κ)

Να διακζτει ςφςτθμα κερμοςτάτθςθσ -peltier – των δειγμάτων ςε κερμοκραςίεσ τουλάχιςτον 4 -40οC.

ι)

Να διακζτει ενςωματωμζνθ οκόνθ παρουςίαςθσ των παραμζτρων λειτουργίασ
και εμφάνιςθσ μθνυμάτων λακϊν και προειδοποιθτικϊν μθνυμάτων για πρόβλεψθ βλαβϊν και ςφςτθμα
αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν και διαρροϊν υγρϊν.
Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ
α)

Να διακζτει γωνιακι πθγι ιονιςμοφ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ (Atmospheric Pressure Ionization - API),
ρυκμιηόμενθ ςε τρεισ άξονεσ (x, y & z), ςυνοδευόμενθ από probe για ιονιςμό με τθν τεχνικι τθσ
θλεκτροδιάχυςθσ (ESI -ElectroSpray Λonization).
Να ζχει δυνατότθτα αναβάκμιςθσ και για APCI/APPI.

β)

Ρεριοχι ροϊν:
ESI: 1μl/min- 1 ml/min
APCI/APPI: 50 μl/min- 2 ml/min

γ)

Να διακζτει μία πθγι ιονιςμοφ με τθν τεχνικι τθσ θλεκτροδιάχυςθσ κατάλλθλθ για νανοροζσ 10–1000 nL/min,
θ οποία κα διακζτει επίςθσ ενςωματωμζνο ςφςτθμα κερμοςτάτθςθσ από 30 ωσ 60 οC τθσ ςτιλθσ που
χρθςιμοποιείται με τθν πθγι αυτι, κατάλλθλθ κάμερα για το φωτιςμό και μεγζκυνςθ και LCD οκόνθ για
διευκόλυνςθ ςτθ ςυναρμολόγθςθ των ςυνδζςεων.

δ)

Θ μεταφορά των ιόντων ςτον αναλυτι μάηασ να γίνεται μζςω τριχοειδοφσ διάταξθσ υψθλισ χωρθτικότθτασ
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(high capacity), θ οποία να μπορεί να αφαιρεκεί για κακαριςμό χωρίσ τθ διακοπι του κενοφ.
ε)

Να διακζτει αποτελεςματικό ςφςτθμα εςτίαςθσ ιόντων που δεςμεφει και εςτιάηει τα ιόντα ςε ςυμπαγι
δζςμθ.
Αναλυτισ Μάηασ
α)

Αναλυτισ μάηασ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ βαςιςμζνοσ ςε λειτουργία Fourier.

β)

O αναλυτισ μάηασ να είναι τεχνολογίασ τετραπόλου-τροχιακισ παγίδασ ιόντων ζτςι ϊςτε να παρζχει υψθλι
διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ.

γ)

Να διακζτει τετραπολικό φίλτρο μάηασ με διακριτικι ικανότθτα 0,4 Da ι καλφτερο.

δ)

Να διακζτει μζγιςτθ διακριτικι ικανότθτα (resolution) 200.000 για m/z 200 ι μεγαλφτερθ.

ε)

Ακρίβεια μάηασ: <3 ppm με εξωτερικι βακμονόμθςθ και <1 ppm με εςωτερικι βακμονόμθςθ ι καλφτερθ.

ςτ)

Ρεριοχι μαηϊν: 50-6.000 m/z ι ευρφτερθ.

η)

Δυναμικι περιοχι >5000:1

θ)

Ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 30 Θz για διακριτικι ικανότθτα τουλάχιςτον 7.000 ςε m/z 200

κ)

Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ανίχνευςθσ ζωσ και 10 επιλεγμζνων ιόντων (SIM) ανά
ςάρωςθ.

ι)

Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει λειτουργία ϊςτε να εκτελεί γριγορθ προςάρωςθ πριν από κάκε αναλυτικι
ςάρωςθ ζτςι ϊςτε να επιτρζπει ςτον αναλυτι μάηασ να είναι πάντοτε πλιρθσ με το βζλτιςτο αρικμό ιόντων,
επιτυγχάνοντασ βζλτιςτεσ κορυφζσ επαναλιψιμα φάςματα ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ διαφορετικισ ζνταςθσ
των ιόντων.
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει αλγόρικμο πρόβλεψθσ τθσ παραπάνω λειτουργίασ για αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ
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ςάρωςθσ και μείωςθ του χρόνου ανάλυςθσ.
ια)

Να διακζτει επιπλζον κελί υψθλισ ενζργειασ κραυςματοποίθςθσ (High Collision Dissociation) για τθν
δθμιουργία φαςμάτων πλοφςια ςε ιόντα.

ιβ)

Να διακζτει δυνατότθτα διαδοχικισ εναλλαγισ πολικότθτασ ιονιςμοφ από κετικό ςε αρνθτικό ιονιςμό ςε
λειτουργία πλιρθσ ςάρωςθσ (MS) όςο κατά τθ διάρκεια τθσ χρωματογραφικισ ζκλουςθσ.

ιγ)

Να διακζτει επιπλζον τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ ςάρωςθσ:
1) Ρλιρθσ ςάρωςθ (full scan) με υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ
2) Ραρακολοφκθςθ ενόσ ιόντοσ (SIM) με υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ
3) Λειτουργία Parallel Reaction Monitoring (PRM).
4) Λειτουργία Data Independent Acquisition (DIA)
5) Λειτουργία αυτόματθσ ςάρωςθσ MS/MS ςε ιόντα που προκφπτουν μετά από ςάρωςθ MS και τα
οποία (ιόντα) υπερβαίνουν τθν επιλεγμζνθ ζνταςθ.
6) Να διακζτει λειτουργία ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ πολλαπλϊν (ζωσ 10) πρόδρομων ιόντων
(precursors).
7) Χρονικά προγραμματιηόμενθ παρακολοφκθςθ ενόσ ιόντοσ (Timed SIM)
8) Λειτουργία κραυματοποίθςθσ όλων των ιόντων (Αll Ion Fragmentation) μζςα ςε μια
προκακοριςμζνθ περιοχι μαηϊν με υψθλι διακριτικι ικανότθτα και ακρίβεια μάηασ.

ιε)

Να διακζτει ςφςτθμα κενοφ με ςυνδυαςμό μθχανικϊν αντλιϊν χαμθλοφ κορφβου και τουρμπομοριακϊν
αντλιϊν για δθμιουργία ιςχυροφ κενοφ < 10-9 mbar.

ιη)

Ευαιςκθςία ίςθ ι καλφτερθ ι ιςοδφναμθ:
Λειτουργία MS/MS
100 femtogram απόλυτθ ποςότθτα reserpine ςτθ ςτιλθ με λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο (S/N) 150:1
Λειτουργία SIM
50 femtogram απόλυτθ ποςότθτα reserpine ςτθ ςτιλθ με λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο (S/N) 150:1
Σφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ αποτελεςμάτων
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α)

Να ςυνοδεφεται από ζναν Θ/Υ, με ςφγχρονο επεξεργαςτι, ςκλθρό δίςκο ικανισ χωρθτικότθτασ, λειτουργικό
ςφςτθμα Microsoft Windows 7 ι νεότερο, Microsoft office, οκόνθ 22 inch TFT flat για τθν αμφίδρομθ
επικοινωνία με το όργανο.

β)

Να διακζτει λογιςμικό το οποίο να ελζγχει πλιρωσ τον υγρό χρωματογράφο και το φαςματογράφο μάηασ, να
αποκτά χρωματογραφικά δεδομζνα, φάςματα και να τα επεξεργάηεται πλιρωσ με δυνατότθτα ςφγκριςθσ των
από βιβλιοκικθ φαςμάτων κακϊσ επίςθσ εκτελεί ποςοτικοφσ προςδιοριςμοφσ.

γ)

Ρλιρθσ ζλεγχοσ και απεικόνιςθ όλων των παραμζτρων λειτουργίασ για τον αναλυτι μάηασ, τισ πθγζσ ιονιςμοφ
κτλ μζςω αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν.

δ)

Οι βζλτιςτοι παράμετροι λειτουργίασ κα πρζπει να αποκθκεφονται για κάκε διαφορετικι λειτουργία
εξαλείφοντασ τθν ανάγκθ τθσ χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ τουσ.

ε)

To πρόγραμμα να επιτρζπει αυτόματο ςυντονιςμό (autotuning) κακϊσ και βακμονόμθςθ μάηασ (mass
calibration).

ςτ)

Να διακζτει πλιρεσ ςφςτθμα διαγνωςτικϊν και εμφάνιςθ ςχετικϊν μθνυμάτων.

Ειδικά λογιςμικά προγράμματα
α)

Λκανότθτα εφκολθσ και διακριτισ ςιμανςθσ (flag) διαφόρων παραμζτρων από το χριςτθ.
Λκανότθτα εφκολθσ προςκικθσ νζων χθμικϊν ενϊςεων και όλων των ςχετικϊν παραμζτρων του MS ςτθ βάςθ
δεδομζνων και αποκικευςθσ τθσ βάςθσ με μορφι αρχείου .csv.
Λκανότθτα άμεςθσ επιςκόπθςθσ όλων των δεδομζνων τθσ ανάλυςθσ ςε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά
(κατάςταςθ οργάνου, παράμετροι ανάλυςθσ, χρωματογραφιματα κτλ).
Διαβακμιςμζνθ (με κωδικό) πρόςβαςθ χρθςτϊν ςε 2 επίπεδα, ζνα με περιοριςμζνθ και ζνα με πλιρθ
δυνατότθτα αλλαγισ των μεκόδων και των δεδομζνων.
Να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 50 πρότυπεσ φόρμεσ αναφορϊν.

β)

Να περιλαμβάνεται αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ Proteome Discoverer του εργαςτθρίου μασ ςτθν
πιο πρόςφατθ αντίςτοιχθ ζκδοςθ και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με το προςφερόμενο όργανο.
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Ραρελκόμενα - ειδικζσ απαιτιςεισ
α)

Το ςφςτθμα φαςματομετρίασ μάηασ δεν πρζπει να απαιτεί άλλα αζρια εκτόσ του αηϊτου, αλλά οφτε και υγρά
ψφξθσ.

β)

Να παραδοκεί πλιρεσ και ζτοιμο για λειτουργία και να ςυνοδεφεται και από τα ακόλουκα:
 Μία ςτιλθ τθσ επιλογισ μασ
 Πλα τα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι μικροχλικά εγκατάςταςθσ και αρχικισ λειτουργίασ.
 Το εργαςτιριο κα διακζτει κατάλλθλθ παροχι αηϊτου και κατάλλθλο ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ
ςτακερισ τάςθσ

γ)

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει το ςφςτθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ να γίνει εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του οργάνου για πζντε
εργάςιμεσ θμζρεσ..

δ)

Ο προμθκευτισ να διακζτει δικι του υπθρεςία τεχνικισ υποςτιριξθσ με προςωπικό εκπαιδευμζνο ςτον
καταςκευαςτι για τθν εγκατάςταςθ, εκπαίδευςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι του ςυςτιματοσ.

ε)

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 2 ετϊν.

ςτ)

Να εξαςφαλίηεται ι φπαρξθ ανταλλακτικϊν για επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ μετά τθ λιξθ παραγωγισ του
προςφερόμενου μοντζλου με γραπτι βεβαίωςθ του προμθκευτι.

η)

Ο προμθκευτισ και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να είναι απαραιτιτωσ πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001:2008.

θ)

Να κατατεκεί κατάλογοσ πελατϊν ςτθν Ελλάδα που ζχουν προμθκευτεί παρόμοιο ςφςτθμα ίδιασ τεχνολογίασ
με το προςφερόμενο.

κ)

Πλεσ οι ανωτζρω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ κα πρζπει να απαντθκοφν με τθν υπάρχουςα ςειρά, μία προσ
μία, με φφλλο ςυμμόρφωςθσ και να αποδεικνφονται ςαφζςτατα από ςυνθμμζνα φυλλάδια του
καταςκευαςτι Οίκου ι και από και κάκε άλλο επίςθμο ζγγραφο του καταςκευαςτι Oίκου, που κα
ςυνοδεφουν τθν προςφορά

Σελίδα 53 από 72

ΑΔΑ: 6ΥΛΦ469ΗΚΚ-676

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV
Ρρομικεια Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ
Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ 645.000,00€ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α €)
ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Κωδ. Ρροχπολογιςμοφ: ΟΡΣ 5002802

Τθσ επιχείρθςθσ …………………………., ΑΦΜ……, με ζδρα …………………, οδόσ ……. αρικμόσ …….. τθλζφωνο …………. fax………………..
ΡΟΣΟΣΤΟ
ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΛΜΘ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΕΛΔΟΣ
ΦΡΑ
(€)Αρικμθτικϊσ χωρίσ
(τεμάχια)
ΟΛΟΓΑΦΩΣ
%
ΦΡΑ

ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ

Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ
Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ
ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ
υνολική προςφερόμενη τιμή για όλα τα είδη τησ ομάδασ (χωρίσ ΦΠΑ)

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι για όλα τα είδθ τθσ ομάδασ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ
Διάρκεια ιςχφοσ προςφοράσ:
Θμερομθνία …../……/ 2018
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ

(ςφραγίδα
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν

ΡΑΑΤΘΜΑV
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγφθςθσ Συμμετοχισ
Ονομαςία Τράπεηασ ………………………
Κατάςτθμα …………………………
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………
ΕΥΩ …………………………….

Ρροσ: Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ»
Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 16672
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ...
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,
ΑΦΜ……, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ από
αυτι των όρων τθσ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α.
αξίασ ……………………. ΕΥΩ αυτισ. Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν
ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ με αρ πρωτ........ (αρικ. πρωτ Διακιρυξθσθμερομθνία και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) για τθν υλοποίθςθ του
ζργου «τίτλοσ» και για κάκε αναβολι αυτοφ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε(5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία . Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει
να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………
Κατάςτθμα …………………………
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………
ΕΥΩ …………………………….

Ρροσ: Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ»
Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 16672
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ...
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,
ΑΦΜ……,οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτι
των όρων τθσ με αρικμό ……………. και τίτλο ςφμβαςθσ «…..», που υπζγραψε μαηί ςασ για
τθν προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……)
και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ
αυτισ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ
ι παράδοςθσ, ιτοι τζςςερισ (4) μινεσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει
απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………
Κατάςτθμα …………………………
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………
ΕΥΩ …………………………….

Ρροσ: Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ»
Αλζξανδρου Φλζμιγκ 34, Βάρθ Αττικισ, Τ.Κ. 16672
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ υπ’ αρικμόν ... για ΕΥΩ ...
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ………… (και ολογράφωσ) ......……………….. ςτο οποίο και
μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ Εταιρείασ …………………………………………………,
ΑΦΜ….,οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………,ΤΚ…………………...(ι ςε περίπτωςθ
Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν(1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι λειτοφργια από αυτι
των όρων τθσ με αρικμό ……………. Σφμβαςθσ και τίτλο «…..», που υπζγραψε μαηί ςασ για
τθν προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……)
και το οποίο ποςόν καλφπτει το 15% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ……………………. ΕΥΩ
αυτισ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι
ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι
τθσ ςε εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί
ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Σφμβαςθσ

ΡΑΑΤΘΜΑ VI
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΧΕΔΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΞΛΑΣ: #......... ΕΥΩ πλζον ΦΡΑ 24%
ΚΕΜΑ: «Ρρομικεια οργάνων και εξοπλιςμοφ ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ» ωσ Υποζργο 6 τθσ Ρράξθσ
«pMedGR: H Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Εξατομικευμζνθ Λατρικι» με Κωδικό ΟΡΣ
5002802, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020

Στθν Βάρθ Αττικισ ςιμερα, τθν ……………………………………………………….... του ζτουσ 2018, θμζρα
…………………………………………………………………….., οι ςυμβαλλόμενοι και υπογράφοντεσ:
αφενόσ
το Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΛΓΚ»),
που εδρεφει ςτθν Βάρθ Αττικισ (Αλ. Φλζμιγκ 34) και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο του ΔΣ
και Διευκυντι κ. Γεϊργιο Κόλλια, και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα καλείται «Ανακζτουςα Αρχι»
αφετζρου
Θ εταιρία
με τθν επωνυμία «…………………......» που εδρεφει ςτθν ……………………..,
οδόσ………………………….. , ΤΚ …………………………., ΑΦΜ ………………………………., Δ.Ο.Υ……………………………..,
τθλ: …………………………………………. φαξ: ……………………………………………, που ςυμβάλλεται ςτθν παροφςα
νόμιμα
εκπροςωποφμενθ
για
τθν
υπογραφι
τθσ
από
τον
................................................................................................... και που ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ κα
καλείται «Ανάδοχοσ»
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:







του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
Τθ με Α.Ρ.110427/ΕΥΚΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικισ Απόφαςθσ
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα
προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020-Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ
Φορείσ-Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,
του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ
και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
του ν. 3469/2006 (Α 131) Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996
(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ
απόφαςθσ
του
Υφυπουργοφ
Οικονομίασ
και
Οικονομικϊν
με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν
εξωχϊριεσ εταιρίεσ
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθ (Β 3400) και τθσ ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ
Β 1781) φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ΚΘΜΔΘΣ
τθσ ΥΑ Ρ1/2390/16.10.2013 (Β 2677) και τθσ ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β 1924) Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ
του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΑΕΡΡ
του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
τθσ ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για τθν απόδοςθ κράτθςθσ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ
τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
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του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Μδρυςθ Νομικοφ Ρροςϊπου Λδιωτικοφ Δικαίου με τθν
επωνυμία «Ερευνθτικό Κζντρο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» όπωσ ιςχφει
τροποποιθμζνο
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Ζρευνασ όπωσ ιςχφει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α
114)
τθν με αρικμό … απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο … ςτο ΕΡ …
τθν απόφαςθ … του Υπουργοφ … για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο ΡΔΕ … ΣΑΕ …
το με αρικμό … ζγγραφο τθσ ΕΥΔ του ΕΡ … για τθν ζγκριςθ του διαγωνιςμοφ
τθ με αρικμό … απόφαςθ ΔΣ για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου
διαγωνιςμοφ
τθν εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ .2018 πίςτωςθ
τθν με αρικμό … διακιρυξθ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ
τθν με αρικμό πρωτ …… απόφαςθ ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
τθν με αρικμό ……. απόφαςθ ΔΣ που αφορά ςτθν κατακφρωςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ
τθ με αρικμό .... απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

λαμβάνοντασ υπόψθ:
ότι θ Ανακζτουςα Αρχι επικυμεί να προμθκευτεί τα προϊόντα που περιγράφονται αναλυτικά ςτο
άρκρο 2 τθσ παροφςασ
ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που όριηε θ διακιρυξθ και με βάςθ
αυτά υπζβαλε τθν προςφορά του που είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
ότι θ Ανακζτουςα Αρχι αξιολόγθςε ωσ ςυμφερότερθ και αποδζχτθκε τθν προςφορά του Αναδόχου
ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα άρκρα που ακολουκοφν:
ΑΚΟ 1 - ΟΛΣΜΟΛ
Οι ακόλουκοι όροι ζχουν τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια:
Ανάδοχοσ: Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι,
ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ.
Απόφαςθ Κατακφρωςθσ: Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ
ςφμβαςθ ςτον Ανάδοχο.
Επιτροπι Ραραλαβισ: Επιτροπι οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για
τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι των παραδοτζων.
Ρρομικεια: Θ ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιλαμβάνει θ
παροφςα υλοποίθςθ από τον Ανάδοχο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό περιγράφεται
ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ
Ρροςφορά: Θ με αρικμό ................... προςφορά του Αναδόχου (τεχνικι και οικονομικι) που
ςυνοδεφει τθν παροφςα και αποτελεί με αυτι ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο
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Σφμβαςθ: Θ παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ, ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ και τθν ςυνθμμζνθ προςφορά
του Αναδόχου
Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςυνθμμζνθ ςτθν
παροφςα προςφορά του.
Τεκμθρίωςθ: Πλο το υλικό, ςε ζντυπθ ι / και θλεκτρονικι μορφι, που τυχόν ςυνοδεφει τα
παραδοτζα (εγχειρίδια χριςθσ και οδθγιϊν, τεχνικά δελτία, τεχνικζσ εκκζςεισ κ.α.)
Συμβατικό Τίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ.
ΑΚΟ 2 - ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία
του Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ όπωσ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω πίνακα. Στο αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ περιλαμβάνεται επίςθσ θ πλιρθσ ςυντιρθςθ του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ κατά το
χρόνο διάρκειασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ
ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV):
38433100-0.
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Α/Α ΕΛΔΟΣ

A.1

CPV

Σφςτθμα διαδοχικισ φαςματομετρίασ Μάηασ (MS/MS) υψθλισ διακριτικισ
38000000-5
ικανότθτασ και ακρίβειασ μάηασ

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΛΜΘΜΑ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ
ΧΩΛΣ ΦΡΑ

Τεμάχιο

1
ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΚΟ 3 - ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΤΛΜΘΜΑ
Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των …….. € πλζον ΦΡΑ 24%.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του ζργου: «pMedGR: H
Ελλθνικι Ερευνθτικι Υποδομι για τθν Εξατομικευμζνθ Ιατρικι» με Κωδικό ΟΡΣ 5002802 ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»»
είναι το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, (Κωδ. ΣΑΕ1451).
Ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του όλα τα δεδομζνα για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει αφενόσ τθν αμοιβι του Αναδόχου,
αφετζρου όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ζξοδα του, ιδίωσ για μζςα, υλικά και
αμοιβζσ του προςωπικοφ ι οιουδιποτε άλλου τρίτου ικελε χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ για τισ
ανάγκεσ τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν υποχρεοφται ςτθν καταβολι οποιαςδιποτε άλλθσ
δαπάνθσ.
ΑΚΟ 4 - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.
Ειδικά για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ, θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον προμθκευτι γίνεται
μζςω τθσ Εκνικισ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε με άνοιγμα ενζγγυασ ανζκκλθτθσ πίςτωςθσ, είτε με
ζμβαςμα. Πλεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ.
ΑΚΟ 5 - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ
Για τισ προμικειεσ εςωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ (ποςοτικισ και ποιοτικισ) ι, ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του εξοπλιςμοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208
του ν 4412/16
β) αποδεικτικό ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ,
γ) τιμολόγιο του Αναδόχου εισ τριπλοφν, που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε» ι εξοφλθτικι
απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «εξοφλικθκε».
δ) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ε) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα, θ κακαρι αξία των
παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α 151)
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε κρατιςεισ υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ 0,06% (άρκρο 4 του ν. 4013/2011), ςε
κράτθςθ υπζρ ΑΕΡΡ φψουσ 0,06% (άρκρο 350 παρ.3 του ν.4412/2016 και ΥΑ 1191/2017 ΦΕΚ
969/Β/22.3.2017) και ςε κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου - Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν, εφόςον ενεργοποιθκεί Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου όπωσ και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Για τισ προμικειεσ εξωτερικοφ απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) Σε περίπτωςθ προμικειασ με παράδοςθ FOB ι FOT:
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Ρλιρθσ ςειρά φορτωτικϊν πραγματικισ φόρτωςθσ ςτο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ι
φορζα ι ςε διαταγι αυτοφ, που να αναφζρουν ότι ο ναφλοσ πλθρϊνεται ςτον τόπο
προοριςμοφ
Ριςτοποιθτικό καταγωγισ των υλικϊν εισ τριπλοφν.
Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ εξαπλοφν, που κα φζρει τθν ζνδειξθ ότι ζχει εξοφλθκεί
Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, ςτθν περίπτωςθ που το τιμολόγιο δεν φζρει ζνδειξθ
ότι εξοφλικθκε.
Ηυγολόγιο ι μετρολόγιο, εισ εξαπλοφν.
Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του
Ν.4412/2106 (κα προςδιοριςτεί μετά τθν κατακφρωςθ)
Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα και αποδεικτικό
ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
Αντίγραφο τθλεγραφιματοσ ι τθλετυπιματοσ ι τθλεομοιοτυπίασ του προμθκευτι, με το
οποίο να γνωρίηει ςτθν Υπθρεςία τα ςτοιχεία τθσ φόρτωςθσ.

β) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ CIF, απαιτοφνται όλα τα παραπάνω
δικαιολογθτικά, με τθν διαφορά ότι θ φορτωτικι κα αναφζρει ότι ο ναφλοσ ζχει πλθρωκεί.
γ) Στθν περίπτωςθ προμικειασ με τον όρο παράδοςθσ «Ελεφκερον»:





Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ςτθν Ελλάδα ι, ςτθν περίπτωςθ
αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, κεωρθμζνο αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ,
Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε» ι
εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε»
Ριςτοποιθτικό ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα με το άρκρο 212 του ν
4412/2016 .(κα προςδιοριςκεί μετά τθν κατακφρωςθ).

ΑΚΟ 6 - ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του ςυςτιματοσ που
προμθκεφει κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε δφο (2)
ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι αυτι ευκφνθ του
Αναδόχου περιλαμβάνει :
Συντιρθςθ του ςυςτιματοσ που προμθκεφει, αναλαμβάνοντασ ειδικότερα, χωρίσ κακυςτζρθςθ και
με δικά του ζξοδα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ
και πικανι αντικατάςταςθ όλων των εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ. Εξαίρεςθ των ανωτζρω είναι
εφόςον οι πικανζσ βλάβεσ ζχουν προκλθκεί από κακό χειριςμό ι ανωτζρα βία ι μθ ενδεδειγμζνθ
προςταςία του ςυςτιματοσ.
Ραράδοςθ/εγκατάςταςθ τυχόν επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων ι αναβακμίςεων (upgrade) των
λογιςμικϊν προγραμμάτων και εγχειριδίων που ςυνοδεφουν το/τα παραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ
Υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με δικά του ζξοδα, ςε περίπτωςθ που
τυχόν ελαττϊματα αυτοφ που αναφφονται κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του ςυνόλου αυτοφ.
Διακεςιμότθτα τουλάχιςτον μια επιπλζον δεκαετία και ςε τιμζσ ελεφκερθσ αγοράσ του
οποιουδιποτε ανταλλακτικοφ απαιτθκεί για επιςκευι ι αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ που προμικευςε.
Στο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να παρζχει άμεςο (εντόσ 2
εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ του) ζλεγχο, διάγνωςθ και επιςκευι τυχόν βλαβϊν του
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ςυςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ που δεν δφναται να διαγνϊςει ι επιςκευάςει τθ βλάβθ, θ ζλευςθ
ειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ από τθ μθτρικι εταιρία κα πρζπει να γίνεται το αργότερο εντόσ
μιασ (1) εβδομάδασ. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ διάγνωςθσ και επιςκευισ του ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει ςε
καμιά περίπτωςθ να ξεπερνά τισ τρεισ (3) εβδομάδεσ από τθν θμζρα εμφάνιςθσ τθσ δυςλειτουργίασ
και ενθμζρωςθσ του προμθκευτι.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί, πλιρωσ ι εμπροκζςμωσ, ςε ςχετικό αίτθμα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, εκπίπτει ςτο ςφνολό τθσ θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Επιπλζον, οφείλεται
ποινικι ριτρα 50,00€ για κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ επιδιόρκωςθσ τθσ βλάβθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά τθν τελικι παραλαβι τθσ προμικειασ να κατακζςει Εγγυθτικι
επιςτολι καλισ λειτουργίασ, θ αξία τθσ οποίασ ανζρχεται ςτο 15% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ με χρόνο
ιςχφοσ είκοςι εφτά (27) μθνϊν.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ μπορεί να εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του ν
4412/2016 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ςτοιχεία που αναφζρονται ς’ αυτό και επιπλζον τον
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςφμβαςθσ . Ι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Χ τθσ
παροφςασ.. Αν το ςχετικό ζγγραφο δεν είναι διατυπωμζνο ςτα ελλθνικά, κα ςυνοδεφεται από
επίςθμθ μετάφραςθ από πρόςωπα που είναι αρμόδια ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία ι από
τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ ςφνταξθσ του εγγράφου. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ παραμζνει ςτθν
ανακζτουςα αρχι τρεισ (3) μινεσ επιπλζον του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που δίνεται από
τον ανάδοχο.

ΑΚΟ 7 - ΡΑΑΔΟΣΘ
Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τον Ανάδοχο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Aνάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν ανακζτουςα αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν
και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό,
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε παράδοςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν δεν μπορεί να παρατείνεται . Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ
ανάγκθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
Επιτροπισ Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και εφόςον το
αίτθμα του προμθκευτι ζχει υποβλθκεί εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
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Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μετά
από αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον ο προμθκευτισ ςυναινεί ςε αυτό, μετά από
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το μιςό του αρχικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ μετά
τθν υποβολι του αιτιματοσ του προμθκευτι.

ΑΚΟ 8 – ΚΥΩΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΡΟΚΕΣΜΘ ΡΑΑΔΟΣΘ
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (με τθν τυχόν παράταςθ
που δόκθκε) του επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) που παραδόκθκε
εκπρόκεςμα. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ
χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 207 του
Ν.4412/2016.
Θ είςπραξθ του προςτίμου , γίνεται με παρακράτθςθ από το υπόλοιπο του οφειλόμενου ςτον
Ανάδοχο τίμθμα ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό εντόσ ευλόγωσ
ταςςομζνου προσ τοφτο χρονικοφ διαςτιματοσ.
Σε περίπτωςθ Αναδόχου με τθν μορφι τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν καταβολι του.

ΑΚΟ 9 - ΡΑΑΛΑΒΘ
Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ που ςυςτινει προσ το ςκοπό αυτό θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ προςωρινι παραλαβι γίνεται
αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν.4412/2016. Θ οριςτικι παραλαβι
ςυντελείται είκοςι (20) θμζρεσ μετά από τθν προςωρινι παραλαβι, διάςτθμα μζςα ςτον οποίο
διενεργοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ διακιρυξθ μακροςκοπικοί ζλεγχοι. Θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξι του. Κατά τθν διαδικαςία
παραλαβισ ςτθν οποία καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο Ανάδοχοσ, διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Θ παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ωσ
ακολοφκωσ:
Λ. Σε ζνα πρϊτο ςτάδιο, ο Ανάδοχοσ, εντόσ των τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ, κα παραδϊςει, κα εγκαταςτιςει και κα κζςει ςε δοκιμαςτικι – πλιρθ λειτουργία το
ςφνολο του εξοπλιςμοφ, όπωσ αυτόσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Άρκρο 2 τθσ παροφςασ. Θ
ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου κα επιτευχκεί, εφόςον διαπιςτωκεί από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ
θ πιςτι και εμπρόκεςμθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων από πλευράσ του Αναδόχου. Θ
πιςτοποίθςθ τθσ παραλαβισ αυτισ γίνεται με το Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ Ραραλαβισ.
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ΛΛ. Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο ακολουκεί θ οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν επιτυχι και ολοςχερι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων
του Αναδόχου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα. Θ πιςτοποίθςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ
γίνεται με το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ.
Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ τίκεται ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ δεν
εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, να εκφράςει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τισ
απόψεισ τθσ και να τισ αποςτείλει άμεςα ςτον Ανάδοχο. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα
Αρχι μπορεί να κζτει και ρθτι προκεςμία ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να λάβει υπόψθ του τισ ανωτζρω απόψεισ και να καταβάλει κάκε
προςπάκεια, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρροσ τον ςκοπό
αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει άμεςα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλεσ τισ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Πλα τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται ςτον
προμθκευτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται το άρκρο 208 του Ν.4412/2016.
Εάν θ παραλαβι δεν πραγματοποιθκεί μζςα ςτο ωσ άνω οριηόμενο χρόνο, κεωρείται ότι ςυντελείται
αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με βάςθ μόνο το αποδεικτικό
ειςαγωγισ των αναλωςίμων ςτθν αποκικθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα άρκρα 209 και 213 του
Ν.4412/2016.

ΑΚΟ 10 - ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ λαμβάνει χϊρα εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
παροφςασ. Ρεριλαμβάνει τθν προμικεια του/ων προϊόντοσ/ων που περιγράφεται ςτο άρκρο 2 τθσ
παροφςασ, τθν εγκατάςταςι του ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ και τθν κζςθ του ςε λειτουργία.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν αποκικθ υποδοχισ των
υλικϊν και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, κακϊσ και τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν
αποκικθ υποδοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο
από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι άλλων
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των
ςυμβατικϊν ειδϊν ςφμφωνα με το άρκρο 6.1 τθσ Διακιρυξθσ. Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 20 θμερϊν αφότου
ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει κακυςτζρθςθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι -εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ- αίτθμα παράταςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 204 του ν. 4412/16, με ρθτι αναφορά του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ
αιτθκείςασ παράταςθσ. Αιτιολογεί, δε, πλιρωσ το αίτθμά του. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει επί
του αιτιματοσ του Αναδόχου και προςδιορίηει το χρονικό διάςτθμα τθσ τυχόν εγκρικείςασ
παράταςθσ.
Ραράταςθ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ακολουκεί τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία ζγκριςθσ. Είναι
δυνατόν να εγκρικεί ωςτόςο και για άλλουσ λόγουσ πζρα των ανωτζρω, εφόςον ο Ανάδοχοσ
δεςμεφεται για τθν τιρθςθ τθσ τελικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΑΚΟ 11 - ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτθν ζδρα τθσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ, παρουςία εκπροςϊπου τθσ και διακζτει ςτον Ανάδοχο το προςωπικό που απαιτείται για τισ
ανάγκεσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι
και εν γζνει κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ, είναι ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ και
διευκολφνει τον Ανάδοχο ςτο ζργο του. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επιςτροφι των ανωτζρω μετά
τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τθν με
οποιοδιποτε άλλο τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του
προςωπικοφ του Αναδόχου και των τυχόν υπεργολάβων του ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
Ενθμερϊνει μάλιςτα εγγράφωσ τον Ανάδοχο για τυχόν ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδράμει τον Ανάδοχο ςτθν επικοινωνία του με άλλουσ φορείσ, δθμόςιουσ ι
ιδιωτικοφσ, που τυχόν εμπλζκονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία
αυτι απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, με τιρθςθ
βζβαια όλων διατάξεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.

ΑΚΟ 12 - ΓΕΝΛΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ με προςοχι, επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ του, τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Ο Ανάδοχοσ διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων προϊόντων από τεχνικι άποψθ και
εξαςφαλίηει τθν καταλλθλότθτα, αςφάλεια, ζγκαιρθ προμικεια, εγκατάςταςθ και λειτουργία του
παρεχόμενου εξοπλιςμοφ.
Ο Ανάδοχοσ διακζτει προσ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ το πλζον κατάλλθλο, ζμπειρο και εξειδικευμζνο
προςωπικό, το οποίο δεν ςυνδζεται με τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου και κατά
ςυνζπεια ουδόλωσ τθν επιβαρφνει με υποχρεϊςεισ για καταβολζσ μιςκϊν, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων,
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κλπ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.
Τροποποιιςεισ ι αλλαγζσ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται εφόςον δεν είναι ουςιϊδεισ και δεν
αλλοιϊνουν το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο (είδοσ, ποςότθτα, παραδοτζα, φψοσ ςφμβαςθσ )
και πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα αποτελεί
Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ».

ΑΚΟ 13 - ΕΜΡΛΣΤΕΥΤΛΚΟΤΘΤΑ – ΕΧΕΜΥΚΕΛΑ
Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα ζγγραφα, κάκε
ςχετικι επικοινωνία του με τθν Ανακζτουςα Αρχι και εν γζνει κάκε πλθροφορία που τεκεί υπόψθ
του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ακόμθ και εάν αφορά γενικότερα τουσ χϊρουσ ι τα
διάφορα ςυςτιματα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είναι αυςτθρϊσ εμπιςτευτικά («άκρωσ απόρρθτεσ
πλθροφορίεσ»).
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά ςυνζπεια να μθν αποκαλφπτει, διοχετεφει ι γνωςτοποιεί ςε τρίτα
μζρθ οποιαδιποτε πλθροφορία πθγάηει από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, τισ χρθςιμοποιεί δε
αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται παράλλθλα να διαςφαλίηει ότι και όλοι οι υπάλλθλοι, ςυνεργάτεσ του κλπ
είναι εν γνϊςει των υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ςυμφωνοφν με αυτζσ και εγγυϊνται τθν τιρθςι τουσ.
Ραράβαςθ τθσ ωσ άνω ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του Αναδόχου επιφζρει κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, με τθν επιφφλαξθ παντόσ άλλου δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

ΑΚΟ 14 - ΚΛΝΔΥΝΟΣ – ΑΣΦΑΛΛΣΘ
Θ αςφάλιςθ γίνεται με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι εταιρία τθσ
επιλογισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και καλφπτει κινδφνουσ αςφάλιςθσ τθσ δικισ τθσ επιλογισ,
ανάλογουσ με τθ φφςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τα περιςτατικά του ταξιδιοφ, τθ ςυςκευαςία
και άλλουσ ςυναφείσ παράγοντεσ (το άρκρο κα εξειδικευτεί μετά τθν κατακφρωςθ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων, θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηόμενων κινδφνων γίνεται
ςφμφωνα με τθ ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ και περιλαμβάνει τθν παραμονι των αναλωςίμων
ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ intransit τθσ Ελλάδασ για 45 θμζρεσ από τθν άφιξι
τουσ.
Θ αςφάλιςθ πρζπει να καλφπτει τθν αξία CIF τθσ ςφμβαςθσ πλζον 5%.
Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν
θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ τουσ. Υποχρεοφται δε ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι
απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ
μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν ι βλαβϊν ςε πρόςωπα, πράγματα ι εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων.

ΑΚΟ 15 – ΕΥΚΥΝΘ - ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘ
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ, αςτικά (υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ για κετικι και αποκετικι ηθμία) και
ποινικά, για κάκε βλάβθ ςϊματοσ, υγείασ, περιουςίασ, εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του
προςωπικοφ τθσ ι τρίτων που ςχετίηεται και οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβςςθσ.
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία ι θκικι
βλάβθ που προξενεί ςε αυτιν, με υπαιτιότθτα του ίδιου ι των προςτθκζντων του ακόμθ και λόγω
ελαφριάσ αμζλειασ, κατά ι με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία ι θκικι
βλάβθ που προκφπτει από απαίτθςθ τρίτων ςε ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ιδίωσ από τθν
χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων, εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν
ςθμάτων κλπ.. Αναλαμβάνει επίςθσ να ςυνδράμει τθν Ανακζτουςα Αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο,
ιδίωσ τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, δικαςτικισ ι
εξϊδικθσ, με τρίτουσ, θ οποία ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του μθ εκπλιρωςθ ι πλθμμελι
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
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ΑΚΟ 16 - ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου (ιτοι τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221).

ΑΚΟ 17 - ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3 τθσ παροφςασ και ςτο άρκρο 73 παράγραφοσ 1 του ν.4412/2016 και,
ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

ΑΚΟ 18 - ΕΚΧΩΘΣΕΛΣ – ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΕΛΣ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθν ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςι του
απορρζει από αυτι.
Κατ’ εξαίρεςθ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε
τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα.

ΑΚΟ 19 - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο
ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν 4412/2016. Θ διαδικαςία
κιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου, οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ και οι
τυχόν επιπλζον κυρϊςεισ που επιβάλλονται ακροιςτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 203 του
Ν.4412/2016. Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ όταν:
α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με
ευκφνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
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καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.

Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74.

ΑΚΟ 20 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν τθρεί κάποιον
από τουσ όρουσ τθσ .
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν χρονικι ςτιγμι περιζλευςισ τθσ ςτον
Ανάδοχο.
Θ δυνατότθτα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν αναιρεί τθν δυνατότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να
τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ των παραβάςεων τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι το
αποτζλεςμα τθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω ταχκείςασ
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν
παράβαςθ κεραπευκείςα.
Με τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν επιςτροφι κάκε
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ ποςοφ κακϊσ και τθν ανόρκωςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ
που υπζςτθ από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ εκ μζρουσ του
Αναδόχου.
Ραράλλθλα με τθν επιβολι των κυρϊςεων, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 8 τθσ παροφςασ, θ
Ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται ι δφναται αναλόγωσ να κθρφξει και τον Ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα
με τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 17 τθσ παροφςασ.

ΑΚΟ 21 – ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ
Κανζνα από τα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του
αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ
ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ. Ο
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνο να αποδείξει τθν επικαλοφμενθ από αυτόν ανωτζρα βία μζςα ςε 20
θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που τθ ςυνιςτοφν. Είναι υποχρεωμζνοσ να
αναφερκεί εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά
ςτοιχεία.

ΑΚΟ 22 - ΕΜΘΝΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία όροσ ι πρόβλεψθ τθσ παροφςασ ικελε κρικεί άκυροσ ι ακυρϊςιμοσ,
τζτοια ακυρότθτα δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των λοιπϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ, οι δε ςυμβαλλόμενοι
καταβάλουν κατά τισ προαναφερκείςεσ αρχζσ κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε να μθν ανατραπεί θ
λογικι και οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ.
Θ κακυςτζρθςθ ι θ παράλειψθ άςκθςθσ από ςυμβαλλόμενο μζροσ οποιουδιποτε από τα
δικαιϊματα τθσ παροφςασ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςι του από αυτά.
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Θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςυνεπάγεται τθν πλιρθ αποδοχι των όρων που περιζχει.
Τα υπογράφοντα τθν παροφςα ςφμβαςθ μζρθ κατά ρθτι διλωςι τουσ ζχουν πλιρθ δικαιοπρακτικι
ικανότθτα για τισ εκατζρωκεν δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν.

ΑΚΟ 23 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ
Θ παροφςα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και ερμθνεφεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ
πίςτθσ, των ςυναλλακτικϊν θκϊν και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςκοποφ του δικαιϊματοσ.
Για κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ τα μζρθ
προςπακοφν να επιλφςουν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ.
Ο προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε απόφαςθ αυτισ που επιβάλλει ςε βάροσ του κυρϊςεισ, μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι μετά από ειςιγθςθ Επιτροπισ Ενςτάςεων /
Ρροςφυγϊν που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 παράγραφοσ 11 περίπτωςθ β και δϋ του ν.
4412/2016. Θ εν λόγω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δεν είναι δεκτικι περαιτζρω προςβολισ με
άλλθ διοικθτικι προςφυγι, παρά μόνο ςτα δικαςτιρια.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια, αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια με ζδρα τθν
Ακινα.

ΑΚΟ 24 - ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ παροφςα ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ. Καταρτίςτθκε δε ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάκε πρωτότυπο υπογράφτθκε από
τουσ εκπροςϊπουσ και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Από δφο (2) πρωτότυπα ζλαβαν θ
Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ αντίςτοιχα.

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Για τθν ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
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