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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)

Επωνυμία

Ανώτατη
Στρατιωτική
Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη
Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός
15778
Χώρα1
Ελλάδα, GR3
2
Κωδικός ΝUTS
Κεντρικός Τομέας Αθηνών GR 303
Τηλέφωνο
210 - 3483150
Φαξ
210 - 3454603
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
asdysdpm@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3
Υπλγος (ΠΖ) Παναγιωτης Ζαχαρακος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
www.army.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο www.army.gr
(URL)
1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)
Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)] η οποία είναι Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Δημόσιο4 (άμυνα).
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας5
1.1.3.1
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε προφορική και γραπτή
επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής
επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες με τους
1
2
3

4

5

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος
(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Ν.4270/14, Άρθρο 14, παρ. 1.στ.: Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος περιλαμβάνει την Προεδρία
της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων
περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον
προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό − απολογισμό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και
οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού
της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22, παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό με
Α
το 32 .
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προσφέροντες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο
και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα
μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της
επικοινωνίας.
1.1.3.2
Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων
περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις
ενδιαφέροντος και τις προσφορές και προς τούτο η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας
και επικοινωνίας γίνεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή. Συγκεκριμένα κατά περίπτωση:
1.1.3.2.1

Αποστολή της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε

διαπραγμάτευση:
1.1.3.2.1.1 Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, για την κατά την κρίση τους ενημέρωση των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη
τους περιορισμούς δημοσιότητας της παραγράφου 1.6 του παρόντος.
1.1.3.2.1.2 Στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς
(με την χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων - σημείων επαφής / επικοινωνίας που έχουν
δηλωθεί), που συμμετείχαν, σε έρευνα αγοράς για τον λόγω πρόγραμμα προμήθειας, ή /
και σε προηγούμενες διαδικασίες για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας ομοειδών ή
συναφών ειδών, ήτοι (κατά αλφαβητική σειρά επωνυμίας):
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ACTION STORE, ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ARMYMANIA
BALCO DEFENCE
DOUBLE ACTION DEFENCE S.A.
E23 ΚΟΠΕΛΑΚΗ Δ & ΣΙΑ ΟΕ
ELMON
GLADIUS IKE
HAGOR INDUSTRIES LTD
HELLAS TROOPER
KASOLINE
KLEISTRO
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ
NORDETO EE
ΟΜΙΛΟΣ TRIDENT HELLAS
OTRERA
PASS DEFENCE ΜΕΠΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ
TACTICAL CORNER
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ACTION STORE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
info@actionstore.gr
marinaarmy@yahoo.com
tf@balcodefence.com
info@doubleaction.gr
info@kopelakisorg
john@elmon.com, www.elmon.com
chris@gladius.gr
www.hagor.com
tasofora@yahoo.gr
info@kasoline.gr
info@kleistro.com
kolotourossa@gmail.com
info@nordeto.com
demetrios.t@gotridentgroup.com
giliakopoulou@otreradt.com
info@defence.gr
info@siamidis.gr
sales@tactical-corner.gr
info@actionstore.gr

Δύνανται να γίνουν αποδεκτές και προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις
απαιτήσεις και λοιπούς όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Επισήμανση: Ο αρμόδιος χειριστής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, μετά την αποστολή του
παρόντος, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στις ως άνω αναφερόμενες
εταιρείες, να προβεί σε επιβεβαίωση λήψης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος
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ή ασυμφωνίας της πραγματικής διεύθυνσης αποστολής με την αναγραφόμενη στον Πίνακα
της παραγράφου 1.1.3.2.1.2, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ δύναται να προβεί σε αλλαγή /
επικαιροποίηση της / των ορθής /-ών διευθύνσεως /-σεων με ταυτόχρονη ενημέρωση του
ΓΕΣ/Γ1.
1.1.3.2.2
Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς
φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος
Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:
1.1.3.2.2.1 «Αίτηση Συμμετοχής
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά».
1.1.3.2.2.2

/

Επιβεβαίωση

«Οικονομική Προσφορά».

1.1.3.2.3
Υποβολή αποδεικτικών μέσων από τον προσωρινό
ανάδοχο φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την ΑΑ.
1.1.3.3
Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι
αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του
απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο
των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους.
1.1.3.4
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική
μορφή (οπτικό δίσκο ή USB) στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της
παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν - αξιολογηθούν κατά τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

1.2.1 Είδος διαδικασίας
Κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) που
αφορούν στη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207),
για την ανάδειξη του / των οικονομικού /-ών φορέα /-ων (αναδόχου / -ων) θα διεξαχθεί
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32
παράγραφος 2γ και 32Α του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 142), για κάλυψη απαιτήσεων στο
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας
ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών.
1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΕΘΑ 1.011, Ειδικός
Φορέας 701-00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.09-89.899
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020
του Φορέα και διατέθηκε με την διαταγή:
Φ.814/1065/743909/Σ.1485/14 Απρ 20/ΓΕΣ/Γ3/4.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης
1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης
1.3.1.1
Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η αγορά ειδών ειδικού εξοπλισμού
(Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών - ΕΤΑ), συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την
εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων
Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς
αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής και ενίσχυση της αποτρεπτικής
ικανότητας.
1.3.1.2
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως αναφέρονται ανά τμήμα στον
παρακάτω Πίνακα:

Α/Α
1
2
3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΛΗ – ΟΛΟΣΩΜΗ
MULTICAM ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ MULTICAM
REVENGER
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared (IR)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ HIGH CUT
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

CPV
35811300-5
Στρατιωτικές στολές
18420000-9
Εξαρτήματα ρουχισμού
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35813000-6
Στρατιωτικά κράνη

5

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PLATE CARRIER

35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35815100-1
Αλεξίσφαιρα γιλέκα

6

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
ΑΠΟ IR ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAG HIDE XL

35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας

7

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

8

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ

9
10

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO
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35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
351120000-4

Α/Α

11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

CPV

TACTICAL SKED

Εξοπλισμός διάσωσης
και κινδύνου
351120000-4
Εξοπλισμός διάσωσης
και κινδύνου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1.3.2 Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα
1.3.2.1
Απαιτείται η υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγω της
διαφορετικής φύσης των συμβατικών αντικειμένων.
1.3.2.2
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι συνολικά έντεκα (11)
6
τμήματα , όπως αναφέρονται στον προαναφερθέντα Πίνακα της παραγράφου 1.3.1.2 (ο
Α/Α του Πίνακα αντιστοιχεί στον αριθμό του τμήματος της σύμβασης).

1.3.4.3
Ο κάθε συμμετέχοντας οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει
προσφορά για ένα (1) έως και έντεκα (11) τμήματα και ο μέγιστος αριθμός τμημάτων
που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έντεκα (11), εφόσον αναδειχθεί
ανάδοχος / μειοδότης κατά τα οριζόμενα στο παρόν (αξιολόγηση προσφορών) για τα εν
λόγω αντίστοιχα τμήματα.
1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
1.3.3.1
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ ( 227.664 € ).
1.3.3.2
Πίνακα:
Α/Α

1

2

Αναλυτικά ανά τμήμα της σύμβασης, σύμφωνα με τον παρακάτω

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΛΗ – ΟΛΟΣΩΜΗ
MULTICAM ΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
MULTICAM
REVENGER
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
(ΜΜ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ €

ΣΕΤ

100

ΜΜ
372.00

ΤΕΜ

70

37.20

6

ΣΥΝΟΛΟ
37,200.00

2,604.00

Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη
μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων
αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε
τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό
έγγραφο) ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.

Σελίδα 9

Α/Α

3

4

5

6

7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared
(IR)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ (ΜΕ
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ)
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΥΠΟΥ HIGH CUT
ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ - PLATE
CARRIER
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΑΠΟ IR
ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ
JAG HIDE XL
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ
ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΑΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
(ΜΜ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ €
ΜΜ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ

70

248.00

17,360.00

ΤΕΜ

70

310.00

21,700.00

ΤΕΜ

60

806.00

48,360.00

ΤΕΜ

50

496.00

24,800.00

ΤΕΜ

80

372.00

29,760.00

ΤΕΜ

80

248.00

19,840.00

ΤΕΜ

80

124.00

9,920.00
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Α/Α

10

11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO
TACTICAL SKED
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΥΓ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
(ΜΜ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ €

ΤΕΜ

4

ΜΜ
1,860.00

ΤΕΜ

5

1,736.00

ΣΥΝΟΛΟ
7,440.00

8,680.00

227,664.00

1.3.3.3
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης / τμημάτων της σύμβασης, είναι
ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς που διενεργήθηκε
από το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΣ.
1.3.3.4
Στις τιμές «καθαρής αξίας» συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις που
αναφέρονται στην συγκεκριμένη παράγραφο της παρούσας και όλα τα έξοδα μέχρι
παράδοσης των συμβατικών υλικών στον τελικό προορισμό (στρατόπεδο Αττικής) σε
μονάδα του ν. Αττικής.
1.3.4 Δικαίωμα Προαίρεσης
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.
1.3.5 Αυξομείωση ποσοτήτων
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, ως εξής:
1.3.5.1

Ολόκληρη την προς προμήθεια ποσότητα.

1.3.5.2
Μεγαλύτερη ποσότητα έως το 15% της αρχικής αναγραφόμενης στην
παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος.
1.3.5.3
Μικρότερη ποσότητα έως το 50% της αρχικής αναγραφόμενης στην
παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
1.3.6 Διάρκεια της σύμβασης
1.3.6.1
υπογραφή αυτής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες

από την

1.3.6.2.
Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /σεων) θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Σελίδα 11

1.3.6.2.1.

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

1.3.6.2.2
Ολοκληρώθηκε η οριστική παραλαβή των συμβατικών
υλικών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα.
1.3.6.2.3.
Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
1.3.6.2.4.
Εκπληρώθηκαν
οι
τυχόν
λοιπές
συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής
κυρώσεων ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών
1.3.7 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Όπως δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας πρόσκλησης.
1.3.8 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης (ανά τμήμα) αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το
άρθρο 86 (Κριτήρια ανάθεσης) του (δ) σχετικού (ν.4412/2016), η οποία εκτιμάται βάσει
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης του θέματος
(Παράρτημα Ι του πρόσκλησης), με τις επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαμηλές
προσφορές) και τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 90 (Ισότιμες και
ισοδύναμες προσφορές).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 7:
1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
1.4.2 Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.4.3 Του ΠΔ/1926 (ΦΕΚ Α΄241), παράγραφος 17, άρθρο 5, (κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ) όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3, Ν.1678/1944 και ισχύει.
1.4.4 Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
7

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της
ρήτρας ευελιξίας.
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1.4.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
1.4.6 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
1.4.7 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»8. Σε περίπτωση μη επάρκειας ικανού
αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στη
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.
1.4.8 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
1.4.9 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
1.4.10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ
1.4.11 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
1.4.12 Του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
1.4.13 Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,
1.4.14 Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδρομής
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης
συντονιστικού οργάνου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.4.15 Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
1.4.16 Της υπ’ αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.4.17 Της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
1.4.18 Του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».

8

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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1.4.19 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.4.20 Του ν. 4514/2018 (Α’ 14) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις». Άρθρο 111 [Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248)].
1.4.21 Του ν. 4587/18 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις (Α. 7 Παράταση προθεσμίας)».
1.4.22 Του ν. 4636/19 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α.
122 Παράταση προθεσμίας)».
1.4.23 Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
1.4.24 Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)].
1.4.25 Της Υ.Α. υπ. Αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» .
1.4.26 Της με αρ. Φ.800/133/134893 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση Οικονομικής
Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται
από αυτές (ΦΕΚ Α 2300/03-12-2007)».
1.4.27 ΑΠ Φ.900/6/561022/Σ.347/23 Σεπ 19/ΓΕΕΘΑ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)/Α1/
Τμ.1 (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
1.4.28 ΑΠ Φ.900/33/38131/Σ.279/25 Σεπ 19/ΓΕΣ/Α1 (ΔΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)/2 α
1.4.29 Του ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207 / 17 Δεκ 19) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 17, Τροποποίηση του Άρθρου 96 του
Ν.4368/2016).
1.4.30 Του ΦΕΚ Α΄ 42 / 25 Φεβ 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού».
1.4.31 Του ΦΕΚ Α΄ 68 / 20 Μαρ 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
Σελίδα 14

δημόσιας διοίκησης» (ΜΕΡΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
συμβάσεων).

Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ, Άρθρο εξηκοστό Ζητήματα δημοσίων

1.4.32 Φ.900/1004/21616/Σ.6324/27 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΙΓ ΥΦΕΘΑ.
1.4.33 Φ.900/99/102091/Σ.164/01 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ.
1.4.34 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 1415/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.
1.4.35 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 22/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓ Γ΄ΚΛ.
1.4.36 Φ.800/558/23281/Σ.6795/06 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΥΦΕΘΑ.
1.4.37 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 1479/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.
1.4.38 Φ.600/105/681589/Σ.2345/13 Ιουλ 20/ΓΕΣ/Γ1/4.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαπραγματεύσεων
1.5.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φακέλων προσφορών είναι η
Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ.
1.5.2 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων – φάσεων9
1.5.2.1
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την
αποσφράγιση.
1.5.2.2
Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
1.5.2.3
Η
αξιολόγηση
ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

1.5.2.4
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του / των σχετικού /-ών
Πρακτικού /-ών.
1.5.3 Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που
ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις
κείμενες διατάξεις.
1.5.4 Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1.5.2 δεν
συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.

9

Α

Ν.4412/2016, Άρθρο 221 . Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση των
αναγραφόμενων προσθεσμιών, λόγω του επείγοντος της προμήθειας
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1.6 Δημοσιότητα
1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρο 32 του Ν.4412/2016).
1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο10
Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρα 32 και 38 §5 του
Ν.4412/2016) και επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010, (εξαιρέσεις υποχρεωτικής ανάρτησης στο διαδίκτυο) περί της ενίσχυσης
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, καθόσον, η εν λόγω διαδικασία αφορά σε σύμβαση προμήθειας υλικών
εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, και η δημοσιοποίηση στοιχείων
αυτής, δύναται να προκαλέσει βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας.
1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων
Δεν υφίστανται.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους11.
1.7.3 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης , εφόσον
επιλεγούν.
1.7.4 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

10

Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.
4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν
οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της
διακήρυξης / γνωστοποίησης
11
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
2.1.1.1
Η παρούσα πρόσκληση με τα Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:
2.1.1.2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

2.1.1.3
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.1.4

Φ.600/105/681589/Σ.2345/13 Ιουλ 20/ΓΕΣ/Γ1/4.

2.1.1.5

Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
2.1.2.1
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών θα γίνονται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από την ημέρα
ανάρτησης / αποστολής της πρόσκλησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και ώρες 08:00 – 14:00). Για την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους12 , που ανέρχεται σε 15,00..
ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά ή μέσω email, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2.1.2.2
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω
εγγράφων της σύμβασης:
2.1.2.2.1
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να
τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά.
2.1.2.2.2
Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
12

Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη
των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και
της ταχυδρομικής αποστολής τους.
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πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.2.3
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριμένης παρ. 2.1.2.2,
η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
2.1.2.4
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ,
η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένη, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως
κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
2.1.2.5
Δεν χαρακτηρίζονται ως «εμπιστευτικές», πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Σε περίπτωση
χαρακτηρισμού ως εμπιστευτικής της οικονομικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή θα
προβαίνει στον άμεσο αποχαρακτηρισμό αυτής ενημερώνοντας σχετικά τον αντίστοιχο
οικονομικό φορέα.
2.1.2.6
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου
του ΠΔ 28/2015 (Α 34).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.3.1
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,
το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.
2.1.3.2
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
2.1.3.2.1
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες,
αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
2.1.3.2.2

Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές

αλλαγές.
2.1.3.3
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
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2.1.3.4
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση
των προθεσμιών13.
2.1.3.5
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές, είτε
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή14 απ ευθείας, είτε κατόπιν εγγράφου της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, είτε
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή και υποχρεούται
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
2.1.4 Γλώσσα - Ορισμοί
2.1.4.1
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
2.1.4.4
γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται

στην ελληνική

2.1.4.5
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.15 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) 16. Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
2.1.4.6
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).17 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
13

14

15

17

Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Α
Ν.4412/16, Άρθρο 32 , τελευταίο εδάφιο: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο
για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με
την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016

Σελίδα 19

2.1.4.7
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
2.1.4.8
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου
και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
2.1.4.9
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
2.1.4.10
Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα
θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε
περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριμένου όρου που
δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται αρμοδίως και κατά περίπτωση από
τις νομικές ή τεχνικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την
εξιδεικευμένη ορολογία του συμβατικού αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα
υφιστάμενα λεξικά.
2.1.4.11
«Αρμόδιο όργανο», κατά την έννοια του άρθρου 32Α είναι η επιτροπή
διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης – διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
2.1.4.12

Ορισμοί συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης

2.1.4.12.1
«Ισοδύναμο υλικό» είναι το υλικό (υπό την ευρεία
έννοια του όρου) το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο
προσδιορισμού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.) έχει ίση δύναμη, ισχύ, ροπή, επιχειρησιακή
αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο άλλο.
Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσεως των υπό
προμήθεια μέσων / υλικών, η τεχνική προδιαγραφή αναπόφευκτα περιέχει, κατά
περίπτωση, μνεία υλικών συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου
κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής,
πλην όμως, για την επίτευξη της κατά το δυνατόν «ίσης μεταχείρισης» και του υγιή
ανταγωνισμού, η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». Αν δεν
αναφέρεται ρητώς σε κάποια απαίτηση, με βάση τον παρόντα ορισμό εννοείται.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σαφής αναφορά,
(όπως για παράδειγμα, μη αναγραφή συγκεκριμένου αριθμού μερίδας Ρ/Ν, ή / και
διαφορετικού Ρ/Ν, κ.λπ.) αυτή εννοείται, ο δε οικονομικός φορέας υποχρεούται να
υποβάλει με την τεχνική του προσφορά όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία που αποδεικνύει
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την «ισοδυναμία» του προσφερόμενου υλικού για ανάλογη αξιολόγηση από την αρμόδια
επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή εναλλακτικά σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν υφίσταται
υποστηρικτική βιβλιογραφία ή υπεύθυνη δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου ή
κατασκευαστή του υλικού / μέσου, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υλικό
απορρίπτεται.
2.1.4.12.2
«Διαλειτουργικότητα»,
είναι η ικανότητα
των
συστημάτων, μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να
λειτουργούν από κοινού.
2.1.4.12.3
«Εναλλαξιμότητα», είναι η ικανότητα του υλικού /
ανταλλακτικού / εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να
χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος».
2.1.4.12.4
«Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που
αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση
ετοιμότητας και περιλαμβάνει:
2.1.4.12.4.1 Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού.
2.1.4.12.4.2 Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές.
2.1.4.12.4.3 Τις επιθεωρήσεις.
2.1.4.12.4.4 Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας
χρησιμοποίησης.
2.1.4.12.4.5 Τις επισκευές.
2.1.4.12.4.6 Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους
εκσυγχρονισμούς.
2.1.4.12.4.7 Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές –
συντηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου.
2.1.4.12.5
«Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή
φθοράς των υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας
επαναχρησιμοποιήσεως.
2.1.4.12.6
«Τρόπος προσδιορισμού» των
μέσων / υλικών δύναται να γίνει, αυτόνομα ή συνδυαστικά, με βάση:
2.1.4.12.6.1 Τις
Παραρτήμα-τος «Ι» του παρόντος.

τεχνικές

προσφερόμενων

προδιαγραφές

του

2.1.4.12.6.2 Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού,
ήτοι, τον αριθμό ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης
υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCK NUMBER – NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή τον ειδικό
αριθμό υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER – P/N, ή
REFERENCE NUMBER – R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κωδικό
αριθμό του κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ (NCAGE) ή «ισοδύναμο» κωδικό που θα υποβληθεί
από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν. Τα στοιχεία
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αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN, P/N ή R/N των υλικών, όπως αυτά παρέχονται
από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια.
2.1.4.12.6.3 Το

δείγμα

της

Υπηρεσίας.

(εφόσον

καθορίζεται από την παρούσα)
2.1.4.12.6.3.1
Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς
προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
2.1.4.12.6.3.2
Εφόσον η προμήθεια
του υλικού γίνεται με βάση το δείγμα του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται
από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους
ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και
ευθύνη.
2.1.4.12.6.4 Το δείγμα του Προμηθευτή. (εφόσον
ζητείται από την παρούσα)
2.1.4.12.6.4.1

Κατατίθεται υποχρεω-

τικά με την τεχνική προσφορά.
2.1.4.12.6.4.2
Κατά την αξιολόγηση
των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα.
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης
των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης,
ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους
του δείγματος.
2.1.4.12.6.4.3
Η επισημοποίηση των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:
2.1.4.12.6.4.3.1 Των δειγμάτων
που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά κατά το
στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία
έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημοποιούμενο δείγμα του
φορέα δεν θα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
2.1.4.12.6.4.3.2
Των δειγμάτων
που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την
κατακύρωση της προμήθειας.
Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για
να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την
διαδικασία των ελέγχων.
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Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο
δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει
κατά την κατασκευή του υλικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το
αργότερο με την παράδοση του υλικού.
2.1.4.12.7
Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του
παρόντος, ορίζεται κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα μηχανολογικής η/και κοινής –
λοιπής φύσης, το οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την ορθή και ασφαλή χρήση /
λειτουργία και υποστήριξη του κύριου συμβατικού αντικειμένου.
2.1.5 Εγγυήσεις18
2.1.4.1
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 19,
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
2.1.4.2
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
2.1.4.3
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

18
19

Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ
Α΄ 93/31.5.2018),
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
2.1.5.4
παρούσας.

Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτημα «VIII» της

2.1.5.5
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
2.2.1.1
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
2.2.1.1.1

Κράτος - μέλος της Ένωσης,

2.2.1.1.2

Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.),
2.2.1.1.3
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
2.2.1.1.4
Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.20
2.2.1.2
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 21
για την υποβολή προσφοράς22.
2.2.1.3
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.23
20

21
22

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με
τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της
αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
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2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής24
Δεν απαιτείται.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού25
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους26:
2.2.3.1.1
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42).
2.2.3.1.2
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
2.2.3.1.3
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
2.2.3.1.4
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
2.2.3.1.5
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).

23
24
25
26

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.3.1.6
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
2.2.3.2
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
2.2.3.2.1
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
2.2.3.2.2
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2.3.2.3
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 27
2.2.3.2.4
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6 η κατά τα
ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.3

Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.2.3.3.1
Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
2.2.3.3.2
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

27

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους28.
ή/και
2.2.3.3.3
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 29.
2.2.3.4
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.5
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
2.2.3.5.1
Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
2.2.3.5.2
Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
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Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις
κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.
4488/2017.
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σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας30
2.2.3.5.3
Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2.2.3.5.4
Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την
έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
2.2.3.5.5
Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από
την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
2.2.3.5.6
Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
2.2.3.5.7
Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας.
2.2.3.5.8
Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.
2.2.3.5.9
Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με
κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.5.9 έως 2.2.3.5.9 η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.31
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ.
30

31

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις
άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του
άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
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2.2.3.5.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.6

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

2.2.3.7
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.8
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.432 και 2.2.3.433 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση34.
2.2.3.8
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.10
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.4.1
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (εμπορία ή / και κατασκευή
συμβατικών ειδών).
2.2.4.2
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
32

33
34

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του
ν. 4497/2017.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.4.3
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
2.2.4.4
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού35.
2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν
ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου
εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία36 οικονομικά έτη (2017,2018,2019) ίσο ή μεγαλύτερο,
του ύψους του συνόλου της εκτιμώμενης αξίας του/των Τμήματος/Τμημάτων της
παρούσας που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών
υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην
ένωση.
Επισήμανση: Τα στοιχεία της παραγράφου 2.2.5 αφορούν στον κατασκευαστή των
προσφερόμενων ειδών. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, ο οποίος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη, τότε ειδικά
και αποκλειστικά και μόνο για τη παρούσα διαδικασία σύναψης σύβασης, λόγω της
επιβεβαιωμένης κατεπείγουσας, άμεσης και επιτακτικής ανάγκης κάλυψης επιχειρησιακών
απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της συνδρομής τους για την
αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και
της συνακόλουθης προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα, και λόγω
των περιορισμών κινήσεων και μεταφορών την υφιστάμενη χρονική περίοδο (πανδημία),
τα εν λόγω στοιχεία (της παραγράφου 2.2.5) που θα υποβληθούν, δύνανται να αφορούν
κατ ελάχιστο μόνο στην εταιρεία (συμμετέχον οικονομικός φορέας, ήτοι, εταιρεία με
την οποία θα συναφθεί η δημόσια σύμβαση προμήθειας σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη
/ ανάδοχο).
2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται37 να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.

35
36
37

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Προ του οικονομικού / ημερολογιακού έτους υποβολής της προσφοράς
Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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Συγκεκριμένα απαιτείται, όπως κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (2017, 2018
και 2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας των εν λόγω υλικών,
όπως προκύπτει από σχετικά προσκομιζόμενα αποδεικτικά (συμβάσεις του οικονομικού
φορέα ή κατασκευαστικού οίκου για το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος ή τιμολόγια
προμήθειας ανάλογων προϊόντων από τους προαναφερθέντες, με αντίστοιχες βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης όπου είναι εφικτό), ύψους ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής
συμβατικής αξίας, άνευ ΦΠΑ.
Επισήμανση: Τα στοιχεία της παραγράφου 2.2.6 αφορούν στον κατασκευαστή των
προσφερόμενων ειδών. Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, ο οποίος δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη, τότε ειδικά
και αποκλειστικά και μόνο για τη παρούσα διαδικασία σύναψης σύβασης, λόγω της
επιβεβαιωμένης κατεπείγουσας, άμεσης και επιτακτικής ανάγκης κάλυψης επιχειρησιακών
απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της συνδρομής τους για την
αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και
της συνακόλουθης προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα, και λόγω
των περιορισμών κινήσεων και μεταφορών την υφιστάμενη χρονική περίοδο (πανδημία),
τα εν λόγω στοιχεία (της παραγράφου 2.2.6) που θα υποβληθούν, δύνανται να αφορούν
κατ ελάχιστο μόνο στην εταιρεία (συμμετέχον οικονομικός φορέας, ήτοι, εταιρεία με
την οποία θα συναφθεί η δημόσια σύμβαση προμήθειας σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη
/ ανάδοχο). Επί της ουσίας η Υπηρεσία επιθυμεί να αξιολογήσει την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα του φορέα / κατασκευαστή για τα προϊόντα τα οποία προτίθεται,
ο συμμετέχον οικονομικός φορέας, να προσφέρει σε περίπτωση ανάδειξης ως αναδόχου.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς ή/και οι κατασκευαστές για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται38 με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:
2.2.7.1
ισοδύναμο.

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή

2.2.7.2
Ειδικά ανά τμήμα της σύμβασης, ο εκάστοτε κατασκευαστής (για το
αντίστοιχο προσφερόμενο υλικό) οφείλει να προσκομίσει, επιπλέον, τα παρακάτω:

38

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1

ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις

Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.
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ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις

3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

4

ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΑΝΟΣ

5
6
7
8
9
10
11

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ - PLATE CARRIER
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ
ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ
ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ
ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1. Πιστοποιητικό
/
Βεβαίωση
ότι
πληρούν τις προδιαγραφές MIL-PRF-32432
(GL) Ballistic Standards. ANSI Z87.1-2010.
2. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση σύμφωνα
με το EN 166 FT.
1. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση κάλυψης
απαιτήσεων - αντιθραυσματικών ιδιοτήτων
κατά STANΑG 2920.
2. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση ότι η
κατασκευή είναι σύμφωνα κατά
AQAP
2110.
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις
Δεν απαιτούνται επιπλέον πιστοποιήσεις

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
2.2.8.1
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς39.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
2.2.8.2
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς επίσης
και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 40.
2.2.8.3
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 41.
39

40
41

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό
ανάθεσης σύμβασης
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
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2.2.8.4.
Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάνει επίκληση στην ικανότητα
από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι θα διαθέσουν
τους διαθέσιμους πόρους στον συγκεκριμένο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τον
χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο
τεχνικής προσφοράς.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.2.9.1.1

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς:
2.2.9.1.1.1

Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις

της παραγράφου 2.2.3 και
2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «ΙΙΙ», το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Η προς ανάθεση σύμβαση, (αν και) υποδιαιρείται σε τμήματα, τα κριτήρια
επιλογής (δεν) ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, επομένως (δεν) απαιτείται να
συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα που υποβάλλεται, (αλλά)/(και) να αναφέρεται
στ(ο)/(α) μοναδικ(ό)/(α) υποβληθέν ΕΕΕΣ, το σύνολο των τμημάτων για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά .
Σημείωση: Το κείμενο εντός των παρενθέσεων διαγράφεται ή διατηρείται
ανάλογα με το ποια κατηγορία αφορά η προμήθεια.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών42.
Επισήμανση: Ειδικά και αποκλειστικά μόνο, για τη παρούσα διαδικασία σύναψης
σύβασης, λόγω της επιβεβαιωμένης κατεπείγουσας, άμεσης και επιτακτικής ανάγκης
κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της
συνδρομής τους για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης,
αλλά ταυτόχρονα, και λόγω των περιορισμών κινήσεων και μεταφορών την υφιστάμενη
χρονική περίοδο, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Σε περίπτωση που στην εν λόγω διαδικασία συμμετέχει εταιρεία μαζί με άλλους
οικονομικούς φορείς, με οποιαδήποτε νομική σχέση ή εξάρτηση για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου, υποχρεούται να υποβάλει κατ ελάχιστο το ΕΕΕΣ
42

Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του
Ν.4605/2019 (52 Α’)
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για την εν λόγω εταιρεία (συμμετέχον οικονομικός φορέας), υπογραμμένο κατα τα
προβλεπόμενα.
• Δεν απαιτείται η υποβολή διακριτού ΕΕΕΣ για τους λοιπούς φορείς (π.χ. μελών
ενώσεως / κοινοπραξίας, στήριξη στην ικανότητα τρίτων, υπεργολάβων, κ.λπ.) καθόσον,
γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δυσχέρεια για την συμπλήρωση και την αντίστοιχη υποβολή
των ΕΕΕΣ και των αντίστοιχων αποδεικτικών μέσων, από το σύνολο των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων και ιδίως αυτών που ενδεχομένως εδρεύουν στο εξωτερικό.
Για την αποφυγή δημιουργίας τεχνικών περιορισμών στον ανταγωνισμό, θα γίνει
αποδεκτή η υποβολή του ΕΕΕΣ μόνο του συμμετέχοντα στη διαδικασία και σε περίπτωση
που δεν κατασκευάζει ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη, τότε δεν θα απαιτηθεί η αντίστοιχη
υποβολή ΕΕΕΣ του κατασκευαστή ή τυχόν υπεργολάβου ή προμηθευτή πρώτων υλών.
Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, λόγω του
επείγοντος, απαιτείται η συνυποβολή εκ μέρους των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων, του μεγαλύτερου μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4.α.3 του παρόντος.
Η μη υποβολή μέρους των εν λόγω δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα οποία
έχουν υποβληθεί τεκμηριωμένα43 αιτήσεις έκδοσης, λόγω της μη έγκαιρης έκδοσής τους
εξαιτίας των περιορισμών και αναστολής εργασιών που επέφεραν τα σχύοντα μέτρα λόγω
πανδημίας, δεν αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς κατά τη φάση διεξαγωγής της
διαπραγμάτευσης, με την προϋπόθεση την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσκόμισης και της δέσμευσης υποβολής εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός των προβλέψεων του παρόντος.
Αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς, η μη ολοκλήρωση της υποβολής τους
εκ μέρους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, μέχρι και την ημερομηνία εκδόσεως του
σχετικού Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή, σύμφωνα με τις
προθεσμίες της παραγράφου 1.5.2.1 του παρόντος.
2.2.9.1.2
Το ΕΕΕΣ44 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο 45. Κατά
την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
43

44

45

Υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα, από τον συμμετέχοντα οικονομικό
φορέα, στην οποία ΥΔ, αναγράφεται ανά δικαιολογητικό / έγγραφο, ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου
(ΑΠ) και ημερομηνία αιτήσεως από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, καθώς επίσης και ο εκτιμώμενος
χρόνος παραλαβής και παράδοσης στην αρμόδια επιτροπή της ΣΥ. Σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά ο
χρόνος υποβολής αιτήματος δεν μπορεί να είναι μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis
/eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
2.2.9.1.3
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.1.4
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
2.2.9.1.6
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και
το τμήμα
αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
του
προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους
υπεργολάβους.
2.2.9.2

Αποδεικτικά μέσα46

2.2.9.2.1
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 47.
2.2.9.2.2
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)48.
2.2.9.2.3
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το

46

47
48

Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς
να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για
παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων,
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.449.
2.2.9.2.4
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ
2.2.9.2.5
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν50.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών51. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
2.2.9.2.6
Β1: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά52:
49

50
51

52

Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1
άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
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2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του53. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.2.
2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3.3
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του54
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 55.
2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3 πιστοποιητικό
από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του57 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
56
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4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Ν. 4488/17, άρθρο 39, παρ. 2
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού58.
2.2.9.2.6.4 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4. τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
2.2.9.2.6.5 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν,
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
2.2.9.2.6.6 Για
τις
λοιπές
περιπτώσεις
της
παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
2.2.9.2.7

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

2.2.9.2.8
Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
2.2.9.2.9
(απόδειξη καταλληλότητας
προσκομίζουν:

Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)

2.2.9.2.9.1 Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
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Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν.
4605/2019.
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
2.2.9.2.9.2 Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,59 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
2.2.9.2.10
Β.3: Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Τις
νόμιμα
δημοσιευμένες
οικονομικές
καταστάσεις ή αποσπάσματα αυτών, εφόσον απαιτείται δημοσίευση για τα έτη 2017, 2018
και 2019.Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρία, που δεν έχει
ακόμα δημοσιεύσει τον ισολογισμό του 2019, αρκεί η προσκόμιση ενυπόγραφου από τον
λογιστή της ισοζυγίου γενικού καθολικού. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
2.2.9.2.11
Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια
πώλησης ή υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση δέσμευσης με ρήτρα εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητα μη δημοσίευσης / κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με τους
αγοράστές / χρήστες) της παραγράφου 2.2.6.1.
2.2.9.2.12
Β.5: Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα συγκεκριμενα πιστοποιητικά ή
αντίστοιχα ισοδύναμα, υποχρεωτικά σε ισχύ, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο αρμόδιου κρατικού φορέα, δύναται να αποδείξη την καταλληλότητα του
προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν λόγω
πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο είτε μέχρι τη σύναψη της οικείας
σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί και εντός της επόμενης ημέρας από τη λήξη τους,
επικαιροποιημένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
2.2.9.2.13
Β.6: Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά
την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
59

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α
σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 60.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω
ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
2.2.9.2.14
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους61 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις
ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
60
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Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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2.2.9.2.15
Β.8: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.2.9.2.16
Β.9: Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί
να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής62, η οποία εκτιμάται
βάσει των κριτηρίων της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 63
2.3.2.1
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
2.3.2.2
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα
στοιχεία της προσφοράς64. Οι βαθμολογίες προκύπτουν με την εφαρμογή του τύπου :
Π-Α
Κ = 100 + 20 x -----------Β-Α
Όπου :
Κ : Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο της προσφοράς ξεχωριστά.
Π : Η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.
Α : Η μικρότερη από τις τιμές που προσφέρουν οι συμμετέχουσες εταιρείες ή η
απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής (σε περίπτωση μίας
και μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας).
Β : Η μεγαλύτερη από τις τιμές που προσφέρουν οι συμμετέχουσες εταιρείες για
κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής. (διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που
έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά και όπου Α
είναι η μεγαλύτερη τιμή, ενώ όπου Β η μικρότερη).
62
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Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται
βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία
αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016,
άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1
περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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2.3.2.3
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
2.3.2.4
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με
βάση τον παρακάτω τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας ή
δεν καλύπτουν τους «απαράβατους όρους») επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
2.3.2.5
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε
τμήμα ανεξάρτητα, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής (ΠΤ) του συμβατικού υλικού, προς τη συνολική βαθμολογία της
τεχνικής προσφοράς (ήτοι, αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με
τον τύπο που ακολουθεί.
[Προσφερθείσα τιμή (ΠΤ)]
Λ

=

Συνολική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς

ΠΤ: Όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος V του παρόντος (Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΙΜΗ «Λ»

Σελίδα 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανώτερη το 120)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ (€)

2.3.2.6
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθμολόγησης συντάσσεται
Πίνακας (ο οποίος επισυνάπτεται στο σχετικό Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου) κατά
αύξουσα σειρά (από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προς τη
λιγότερο συμφέρουσα) βάσει της τιμής «Λ», για κάθε τμήμα της σύμβασης και σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα:

ΠΑΡ

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
2.4.1.1
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο Παράρτημα «Ι» της παρούσας, για τα περιγραφόμενα υλικά / μέσα.
2.4.1.2
Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές με την προϋπόθεση ότι αυτές
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας, τεκμηριώνονται επαρκώς για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην «ισοδυναμία» του
εν λόγω συμβατικού αντικειμένου και η συμβατική τους αξία είναι εντός του Π/Υ.
2.4.1.3
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής65.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη
μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (παράγραφος
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, και τους όρους της παρούσας.
2.4.2.2
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Συγκεκριμένα,
αναγνωρίζονται μόνο προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16, ως εναλλακτικό τρόπο
υπογραφής.
2.4.2.3
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους,
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.4
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, η

65

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή
της.
2.4.2.5
ακόλουθα:

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα

2.4.2.5.1
Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
2.4.2.5.2
Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.4.2.5.3
Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» στον οποίο περιλαμβάνοται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα σε περίπτωση που αναδειχθεί
μειοδότης. Αναλυτικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16
. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.6
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγματα της παρούσας.
2.4.2.7
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους σε
έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται παρακάτω:
2.4.2.7.1
Τα στοιχεία (αίτηση συμμετοχής / επιβεβαίωση
ενδιαφέροντος) και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν σε έντυπη μορφή και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από
τον ίδιο, φέρουν ορατή είτε μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή
υπογραφή, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Διευκρίνιση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τον ίδιο τον
προσφέροντα Οικονομικό Φορέα απαιτείται να υπογράφονται ψηφιακά ή μη από
τον ίδιο.
2.4.2.7.2
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.
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4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
2.4.2.7.3
Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη
μορφή τοποθετούνται συγκεντρωτικά σε ένα σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει
απαραίτητα να φέρει το τμήμα της υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία υποβάλλεται
προσφορά, την επωνυμία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της),
καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: …./2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….
(το κενό μετά την λέξη «προμήθεια» συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με το περιεχόμενο της
προσφοράς)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../……
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»
2.4.2.7.4
Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί
από
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει αρχικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας66.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1

Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος
Αίτηση συμμετοχής ή / και επιβεβαίωση ενδιαφέροντος

2.4.3.2

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την
προσφερόντων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν 67:

συμμετοχή

των

2.4.3.2.1
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη (Παράρτημα «ΙΙΙ»)
66

67

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος
υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2.2
2.4.3.3

Πιστοποιητικό / Βεβαίωση / Απόφαση εκπροσώπησης.

Τεχνική προσφορά

2.4.3.3.1
Συμπληρωμένο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο
να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» της παρούσας.
2.4.3.3.2
Συμπληρωμένο έντυπο φύλλου συμμόρφωσης (ΦΣ)
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» (παράγραφος Β του εντύπου τεχνικής
προσφοράς) της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται υποχρεωτικά κατά περίπτωση, ότι
το προσφερόμενο προϊόν καλύπτει ή υπερκαλύπτει ή δεν καλύπτει τις αντίστοιχες
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
σύμβασης) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται ή δεν πληρούνται.
2.4.3.3.3
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια (παραπομπές του ΦΣ και δικαιολογητικά της παρούσας), προκειμένου
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης.
2.4.3.3.4
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της
σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνουν68. Σε περίπτωση μη ανάθεσης, δεν απαιτείται η
υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.
2.4.3.3.5
Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση ότι
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
2.4.3.3.6
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ρήτρας κωδικοποίησης,
σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα όπως θα κοινοποιηθούν στον προσωρινό ανάδοχο.
Επιγραμματικά, οι υποχρεώσεις του μειοδότη προμηθευτή καθώς και της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως
ακολούθως:
2.4.3.3.6.1 Με την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο Κέντρο
ελέγχου Υλικών (ΚΕΥ) προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής κωδικών
κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές - υποκατασκευαστές των
υπό προμήθεια υλικών.
68
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2.4.3.3.6.2
Με την υπογραφή της σύμβασης
προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο ΚΕΥ, κατάσταση σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό
προμήθεια υλικά:
2.4.3.3.6.2.1 Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του
πραγματικού κατασκευαστή.
2.4.3.3.6.2.2 Ο

κατά

ΝΑΤΟ

κωδικός

κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.
2.4.3.3.6.2.3 Η

πλήρης

ονομασία

των

υλικών στην Ελληνική και Αγγλική.
2.4.3.3.6.2.4 Ο NSN εφόσον το υλικό είναι
κωδικοποιημένο.
2.4.3.3.6.3 Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της
Σύμβασης ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΥ προκειμένου να
του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για
την κωδικοποίηση των υλικών.
2.4.3.3.6.4 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει
στο ΚΕΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο
παράδοσης των υλικών.
2.4.3.3.6.5 Ο Προμηθευτής δεσμεύεται να εξασφαλίσει
από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών,
την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών
που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
2.4.3.3.6.6
κωδικοποιηθεί ο Προμηθευτής υποχρεούται:

Για όσα είδη της Σύμβασης έχουν ήδη

2.4.3.3.6.6.1 Να προσκομίσει στο ΚΕΥ
σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί.
2.4.3.3.6.6.2 Να προσκομίσει στο ΚΕΥ,
όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για την
διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών.
2.4.3.3.6.7 Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων
και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από το ΚΕΥ, ολοκληρώνονται οι
υποχρεώσεις του Προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του
γνωστοποιείται από το ΚΕΥ με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί
δικαιολογητικό πληρωμής του Προμηθευτή και εκδίδεται σε τρια (3) αντίγραφα, ένα για τον
Προμηθευτή, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που παρακολουθεί την Σύμβαση και ένα
για το αρχείο του ΚΕΥ.
2.4.3.3.6.8 Στα
δικαιολογητικά
πληρωμής
του
Προμηθευτή για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και
βεβαίωση του ΚΕΥ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο Προμηθευτής
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίηση τους. Σε περίπτωση που
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έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από του ΚΕΥ, για όλα τα είδη που περιέχει η
Σύμβαση θα επισυνάπτεται ευκρινές από το ΚΕΥ αντίγραφο αυτής.
2.4.3.3.6.9 Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών
θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, με συνέπεια η προβλεπόμενη εγγυοδοσία
καλής εκτέλεσης να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή για την κωδικοποίηση
των υλικών.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
2.4.4.1
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά,
επί ποινή απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς κατα τα οριζόμενα στο Παράρτημα «V» της διακήρυξης υπογεγραμμένο από
τον οικονομικό φορέα.
2.4.4.2
Η τιμή του προς παράδοση υλικού / συμβατικού είδους, δίνεται σε
ευρώ ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ, και αναλυτικά όπως σχετικός Πίνακας του
υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς.
2.4.4.3
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση των συμβατικών υλικών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
2.4.4.4

Οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας.

2.4.4.5

Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

2.4.4.6
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και αναπροσαρμόζονται / αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
παρόντος.
2.4.4.7

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

2.4.4.7.1
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση

2.4.4.7.2
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
2.4.4.7.3
Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 69 στο Παράρτημα «Ι» της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.4.8
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας
από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας
διακήρυξης και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του καθοριζόμενου στην παρ. 2.4.5.1, από την επόμενη της ημερομηνίας
υποβολής αυτής.
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2.4.4α Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
2.4.4.α.1
Περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2
της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
2.4.4.α.2
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης εντός
του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς.
2.4.4.α.3
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή μέρους των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, λόγω μεγάλου απαιτούμενου χρόνου έκδοσή τους και
λοιπών αντικειμενικών δυσχερειών, τότε ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, για κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό (ξεχωριστά) και στην
οποία θα δηλώνει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των όρων του αντίστοιχου εγγράφου /
δικαιολογητικού και την ημερομηνία με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης
έκδοσης από τον αρμόδιο φορέα ή βεβαίωση / αποδεικτικό υποβολής του σχετικού
αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος θα πρέπει
να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς που ορίζεται
στο παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών70
2.4.5.1
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας, της
διαδικασίας ανάθεσης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τις 31 Ιαν 21.
2.4.5.2
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση
στην τεχνική και οικονομική Προσφορά. Αν στη δήλωση δηλώνεται χρόνος ισχύος
μικρότερος από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
2.4.5.3
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
2.4.5.4
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
70
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των
υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι .
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών71
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
2.4.6.1
Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) ,
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 72.
2.4.6.2
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης.
2.4.6.3
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.
2.4.6.4
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αλλά δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα.
2.4.6.5

Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.6.6
Η οποία
καθοριζομένων στο παρόν.

θέτει

όρο

αναπροσαρμογής

τιμών,

πέραν

των

2.4.6.7
Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές (αρχικές ελάχιστες απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις /
προδιαγραφές όπως τυχόν διαμορφώθηκαν μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε
περίπτωση που διενεργήθηκε) της σύμβασης. Η μη κάλυψη απαιτήσεων /
χαρακτηριστικών – προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται ως «επιθυμητές /-ά» δεν
αποτελούν αιτία απόρριψης μιας προσφοράς.

71
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
3.1.1.1
Το αρμόδιο τριμελές όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα
της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια κατά
την κρίση του οργάνου, παρουσία των επιθυμούντων προσφερόντων / συμμετεχόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων των προσφορών που
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 21, κατά τα ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας
τα εξής στάδια73:
3.1.1.1.1
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς την
ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 11:00.
3.1.1.1.2
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
3.1.1.1.3
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Οικονομική
Προσφορά», ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της αποσφράγισης του προηγούμενου σταδίου όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 3.1.1.1.2 της παρούσας.
3.1.1.1.4
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης και της οικονομικής
προσφοράς.
3.1.1.2
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που
έχουν χαρακτηρισθεί ως «εμπιστευτικές».
3.1.1.3
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
73

Με τον όρο «στάδιο» στη παρούσα διαδικασία νοείται η χρονικά ανεξάρτητη φάση της κάθε διαδικασίας.
Α
Με την εννοιολογική προσέγγιση του ν.4412/2016 (Άρθρο 32 , τελευταία παράγραφος), η όλη διαδικασία και
αξιολόγηση των προσφορών, θα διεξαχθεί σε «ενιαίο στάδιο» δηλαδή χρονικά, όλες οι επιμέρους
διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σε μία (1) ή περισσότερες διαδοχικές συνεδρείες της αρμόδιας επιτροπής και
θα εκδοσθεί ένα ενιαίο Πρακτικό.
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ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουν ήδη υποβληθεί.
Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,
αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων. Ειδικότερα:
3.1.2.1.1

Έλεγχος του (κυρίως) «φακέλου προσφοράς».

3.1.2.1.1.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.
3.1.2.1.1.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται (εξωτερικά επί του φακέλου) από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
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υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία / ώρα και τους όρους που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.
3.1.2.1.1.3 Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
3.1.2.1.2
Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής /
Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
3.1.2.1.2.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.
3.1.2.1.2.2

Στη

συνέχεια

το

αρμόδιο

όργανο

προβαίνει:
3.1.2.1.2.2.1 Στην

καταχώρηση

των

υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3.1.2.1.2.2.2 Στον έλεγχο σε ότι αφορά
στην πληρότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων.
3.1.2.1.2.2.3 Πριν
την
έναρξη
της
αξιολόγησης / βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αλλά και κατά τη διάρκεια της εν
λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διενεργηθεί, σε όση έκταση απαιτείται
διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των οποίων τα
δικαιολογητικά καλύπτουν την απαίτηση της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή, είναι
πλήρη, κανονικά και νόμιμα.
Ως κριτήρια / αντικείμενα διαπραγμάτευσης δύνανται κατά την κρίση της αρμόδιας
επιτροπής να αποτελέσουν οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας.
Τέλος επί των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές, δύναται να συνεχιστεί η
διαπραγμάτευση όπου και σε όση έκταση κριθεί αναγκαίο και σε οποιαδήποτε πτυχή της
σύμβασης, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα, καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το αρμόδιο όργανο
αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φoρείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργεί με διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του
δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης.
3.1.2.1.2.2.4 Στην αξιολόγηση / βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προσφερόμενου
υλικού / μέσου ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας (Παράρτημα «Ι») και τους
λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης, με βάση τα δηλωθέντα στο ΦΣ και μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
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έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
3.1.1.1.2.2.5 Στην σύνταξη πρακτικού με
ανάλογη εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την
ανάθεση της σύμβασης και συγκεκριμένα για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
3.1.2.1.3

Αξιολόγηση

του

(υπό)φακέλου

«Οικονομική

Προσφορά».
3.1.2.1.3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.
3.1.2.1.3.2 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 3.1.2.1.1 και 3.1.2.1.2 οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος.
3.1.2.1.3.3

Οι προσφερόμενες τιμές δεν τίθενται σε

διαπραγμάτευση.
3.1.2.1.3.4 Προσφερόμενη τιμή που υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζεται στη παρούσα, καθιστά την
προσφορά «απαράδεκτη».
3.1.2.1.3.5 Στην σύνταξη πρακτικού με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς
που δεν γίνεται αποδεκτή και την αποδοχή των λοιπών προσφορών με ανάλογη φθίνουσα
κατάταξη.
3.1.2.1.4

Αξιολόγηση

του

(υπό)φακέλου

«Δικαιολογητικά

κατακύρωσης».
3.1.2.1.4.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.
3.1.2.1.4.2 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο,
σε ότι αφορά στην πληρότητα, κανονικότητα, νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων και
καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και υποβάλλεται με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη ή αποδοχή.
Διευκρίνιση: Επειδή η περιγραφόμενη στη παρούσα, διαδικασία της διαπραγμάτευσης
διεξάγεται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, παρ. 2γ) και 32Α του Ν.4412/2016
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και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της εν λόγω πρόσκλησης, η αξιολόγηση των
προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, συνάγεται ότι το
αναφερόμενο «πρακτικό» στις παραγράφους 3.1.2.1.1.3, 3.1.2.1.2.2.5, 3.1.2.1.3.5 και
3.1.2.1.4.2 δύναται να είναι ενιαίο.
3.1.2.1.5
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή74 απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88
και 89 ν. 4412/2016.
3.1.2.1.6
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή
προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους.
3.1.2.1.7
Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων σταδίων
αξιολόγησης («Φακέλου προσφοράς», «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», «Τεχνική Προσφορά»,
«Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης») μέχρι και την ανάθεση /
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με μια ενιαία απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής, μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας των συμμετεχόντων και αναρτάται
κατα περίπτωση στο «διαύγεια», υποχρεωτικά στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο
του / των πρακτικού /-ών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των
ως άνω σταδίων.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.1.2.1.8
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων.
3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης75 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
3.2.1 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, και λόγω του επείγοντος, εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 και 2.4.4 α του παρόντος. Για τυχόν δικαιολογητικά
τα οποία ενώ έχουν υποβληθεί (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρούσα), δεν
βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και το πέρας των παραδόσεων των συμβατικών ειδών
(ολοκλήρωση της διάρκειας της σύμβασης), η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας, «εντός δέκα (10) ημερών» από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
74
75

Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

Σελίδα 55

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης.»
3.2.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας που του
έχει τεθεί (για υποβολή από την ΑΑ), αίτημα προς το αρμόδιο όργανο για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής – επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας
3.2.3 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3.2.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
3.2.4.1
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
3.2.4.2
Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

διάστημα

τα

3.2.4.3
Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με
τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,
3.2.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
Σελίδα 56

σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
3.2.7 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (ή του
ενιαίου πρακτικού), σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή μέσω των στοιχείων
επικοινωνίας και της «διαύγειας».
3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
3.3.2.1
Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016.
3.3.2.2
Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και.
3.3.3.3
Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α,
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
3.3.4 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά .
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
3.4.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
3.4.2.1
Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
3.4.2.2
Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως,
3.4.2.3
Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
3.4.2.4
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της πρόσκλησης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
δαιύγεια. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
νομοθεσία.

σύμφωνα με την κείμενη

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο
άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ.
56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016.
Σελίδα 58

Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
364 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή:
• Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης,
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας
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αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την
κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα
368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.4.3 Λοιπά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εν λόγω διαδικασία σύναψης
σύμβασης.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου
106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει
την επαναπροκύρηξής της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμβάσεως και εγγύηση προκαταβολής (εάν
απαιτείται)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης να είναι
αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζεται
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης
προκαταβολής.
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). Για την εγγύηση
προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά.
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή
η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη δήλωση στην
Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των συμβατικών ειδών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 0,5% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης και επιστρέφεται με το πέρας της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για ένα χρόνο (365 ημερολογιακές ημέρες) από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών, εκτός και εαν αλλοιώς ορίζεται
στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν) και θα
εγγυάται την καλή λειτουργία της κατασκευής σε ήπιες καιρικές συνθήκες και σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Διευκρίνηση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο υλικό,
που οφείλεται σε τριβή ή κακό χειρισμό ή αποθήκευση σε μη προβλεπόμενες συνθήκες
που δύναται να προκαλέσει φθορά, βλάβη ή / και δυσλειτουργία.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με μικρότερη εγγύηση από τα
προαναφερθέντα, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ).
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 76
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
4.6.1.1
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
4.6.1.2
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
4.6.1.3
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

76

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
5.1.1.1
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων).
5.1.1.2
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με
το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων)
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη, με το ύψος του επιτοκίου να καθορίζεται
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/17-9-2001 (Β΄ 1209) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Ειδικότερα, κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής .
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της
καθαρής αξίας της σύμβασης, ήτοι επί της συνολικής αξίας συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ειδικότερα:
5.1.2.1
Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
5.1.2.2
Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017.

Εξέτασης

5.1.2.3

Κράτηση 0,0839%, υπέρ Χαρτοσήµου.

5.1.2.4

Κράτηση 0,01678%, υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου.

5.1.2.5

Κράτηση 4,00%, υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
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Προδικαστικών

5.1.3 Πρόσθετα, παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) ποσοστό 4% επί του
καθαρού ποσού της αξίας των αγαθών, δηλαδή στην αξία που απομένει μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (Α΄ 167) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται το σύνολο του φόρου που
παρακρατήθηκε.
5.1.4 Η εν λόγω σύμβαση δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα
με τον Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ.» (Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.1.5 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.5.1
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, την σχετική απόφαση της ΑΑ, και κατά περίπτωση
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν.4412/16.
5.1.5.2

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα

5.1.5.3

Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.

5.1.5.4
Πιστοποιητικά Φορολογικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Ενημερότητας

και

Ασφαλιστικής

5.1.5.5
Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει μαζί με
τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει
ασφαλιστικές εισφορές.
5.1.5.6
Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε
μορφή ΙΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
5.1.5.7
Βεβαίωση κωδικοποίησης των συμβατικών υλικών από το ΚΕΥ. Σε
περίπτωση που είναι ήδη κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, δηλ. διαθέτουν Nato Stock
Number – NSN, δεν απαιτείται η εν λόγω βεβαίωση.
5.1.6 Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.).
5.1.7 Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την σύμβαση,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που έχει
υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
παρούσας.
5.2.2 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
5.2.2.1
Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
5.2.2.2

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

5.2.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:
5.2.3.1
Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμβάσεως που
έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς
στη σύμβαση.
5.2.3.2
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο
από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από
το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
του ν.4412/2016.
5.2.4 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων77

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί..

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
77

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 78. Πριν από
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

78

Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν.
4605/2019.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριών (3) μηνών από
υπογραφής σύμβασης. Ο σχετικός χρόνος παράδοσης δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση
που υποβάλλεται στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Τμηματικές παραδόσεις γίνονται
αποδεκτές εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες με το 1/2 της συνολικής
συμβατικής και θα προβλεφθεί επακριβώς στη σύμβαση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών
ειδών. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα
διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
6.2.1.1

Μακροσκοπικός Έλεγχος

6.2.1.1.1
Ανεξαρτήτως αριθμού των συμβατικών ειδών, θα
ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε
ποσοστό 2%.
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6.2.1.1.2

Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Εντός πέντε (05) ημερών από παράδοσης του υλικού
στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.
6.2.1.1.3

Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και

περιοχή του ν. Αττικής.
6.2.1.1.4

Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού.
6.2.1.2

Λειτουργικός Έλεγχος

6.2.1.2.1
παραληφθείσας ποσότητας.
6.2.1.2.2

Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 2% της συνολικής

Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Ταυτόχρονα με τον μακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε
(5) ημερών από παράδοσης του υλικού στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη
σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.
6.2.1.2.3

Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και
εφόσον απαιτούνται ειδικές συνθήκες τότε από κοινού και σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ
των συμβαλλομένων (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – Ανάδοχος) θα καθοριστεί στη σύμβαση, τόπος
ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης.
6.2.1.2.4

Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους
ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής
των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε (15) μέρες το
αργότερο από την παράδοση.
Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον / στους ανάδοχο /-χους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές
παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του
άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.79
6.2.3 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους ανωτέρω καθοριζόμενους χρόνους και δεν πρέπει να
υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των συμβατικών
ειδών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν.
79

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.3
Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
Δεν απαιτείται.
6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.
6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας80
6.6.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 ο ανάδοχος / προμηθευτής, οφείλει να
παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την
(προσφερόμενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.2. ανωτέρω.
6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, καθορίζοντας υποχρεωτικά τους όρους και
προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
80

Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
6.6.4 Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
6.7 Αναπροσαρμογή τιμής81
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

81

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ.
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

1.2

Οργανωτική δομή της ΑΑ.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ η οποία ενεργεί ως ΑΑ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση
των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας.
1.3

Υφιστάμενη κατάσταση - υποδομές
Ως έχει, δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1

Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ

Η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών
(ΕΤΑ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Προσθηκών από «1» έως και «12» του
Παραρτήματος «Ι» της παρούσας, προκειμένου να εξοπλιστεί το ΕΤΑ με ειδικό εξοπλισμό,
για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής,
εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών
ροών.
2.2
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή
υποψηφίων
Προηγήθηκε έρευνα αγοράς
2.3

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Φ.814/……/…………./Σ……./…..

Ιουλ

20/ΓΕΣ/Γ3/4

(Διαταγή

διάθεσης

πίστωσης)
2.4
τμήματα

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε

Είναι δυνατή η υποδιαίρεση σε τμήματα ανά υπό προμήθεια συμβατικό είδος
/ υλικό, όπως αναλύεται στο παρόν τεύχος.

Σελίδα 75

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος Παρατήματος «Ι».

Διευκρίνιζεται ότι, η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις της στρατιωτικής Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση είναι
αποδεκτές προσφορές με τεκμηριωμένα καλύτερα χαρακτηριστικά και ποιότητα /
προδιαγραφές – επιδόσεις. Η αρμόδια επιτροπή δύναται κατα την κρίση της, με γνώμονα
το δημόσιο συμφέρον (επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού, προμήθεια προϊόντων με τη
βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας, κ.λπ.), όπως στη διάρκεια της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, λαμβανομένου υπόψη των προβλέψεων του παρόντος
και κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, να προβαίνει σε διαπραγμάτευση κάλυψης και
μέρους των απαράβατων όρων (ΑΟ).
Η τεχνική προδιαγραφή, λόγω του αντικειμένου της σύμβασης, δύναται να
περιέχει μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής
που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παρέχονται από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένο /νους οικονομικό /-κούς φορέα /-είς ή / και εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, πλην όμως, δεν αποσκοπούν να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω
μνεία έγινε, κατ’ εξαίρεση, σε όση έκταση δεν ήταν δυνατόν να γίνει επαρκώς
προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
Όπου υφίσταται η εν λόγω προαναφερθείσα μνεία, αυτονόητα γίνονται
αποδεκτές προσφορές προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως «ισοδύναμα», με τις
προβλέψεις του αντίστοιχου όρου, όπως αναλύεται στην παράγραφο 2.1.4.12.1 του
παρόντος.
Α/Α
1
2
3

4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΛΗ – ΟΛΟΣΩΜΗ
MULTICAM ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ MULTICAM
REVENGER
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared (IR)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ HIGH CUT
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PLATE CARRIER

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
ΑΠΟ IR ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΑ
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CPV
35811300-5
Στρατιωτικές στολές
18420000-9
Εξαρτήματα ρουχισμού
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35813000-6
Στρατιωτικά κράνη
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35815100-1
Αλεξίσφαιρα γιλέκα
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

CPV

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAG HIDE XL
7

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

8

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ

9

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΟΥ

10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO
TACTICAL SKED

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
35812300-2
Εξοπλισμός εκστρατείας
351120000-4
Εξοπλισμός διάσωσης
και κινδύνου
351120000-4
Εξοπλισμός διάσωσης
και κινδύνου

3.2
Υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή φύλλου συμμόρφωσης ανά
προσφερόμενο είδος / υλικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς του
Παραρτήματος «IV» της παρούσας.
3.3
Η μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης και οι τρόποι διασφάλισής
της καθορίζονται στις συγκεκριμένες παραγράφους της παρούσας.
3.4

Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.6 και 6.1 της παρούσας,
αντίστοιχα. Τμηματικές παραδόσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές από την ΑΑ και την
έγκριση του ΓΕΣ, εφόσον αφορούν σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με το 1/2 της
συμβατικής..
3.5

Υπεργολαβία
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης.

3.6

Τόπος υλοποίησης (τελικής παράδοσης υλικών) της προμήθειας

Τα υλικά θα παραδοθούν σε μονάδα του νομού Αττικής, όπου θα διενεργηθεί
ο μακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος.
3.7

Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας.

3.8

Εκπαίδευση προσωπικού
Δεν απαιτείται.

3.9

Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη
3.9.1 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
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3.9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4.1 της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα.
3.10

Προαιρέσεις – Αυξομείωση Ποσοτήτων
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.4 και 1.3.5 της παρούσας,

αντίστοιχα.
3.11

Παρατάσεις

Αιτήματα παρατάσεων από τους οικονομικούς φορείς ή τον ανάδοχο θα
εξετάζονται αρμοδίως.
3.12

Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της

παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2

Χρηματοδότηση
Όπως παράγραφο 1.2.2 του παρόντος.

3

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Η συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται σε 227.664 €.

4

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1

ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΛΗ – ΟΛΟΣΩΜΗ
MULTICAM ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ MULTICAM
REVENGER
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared (IR)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ
ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ
ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΡΑΝΟΣ
ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ HIGH CUT
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PLATE CARRIER
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
ΑΠΟ IR ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAG HIDE XL
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ
ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO
TACTICAL SKED
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

5
μονάδα

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
37,200.00

2,604.00
17,360.00
21,700.00

48,360.00
24,800.00

29,760.00
19,840.00
9,920.00
7,440.00
8,680.00
227,664.00

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού / Συνολική και ανά τμήμα /

4.1
Η εκτιμώμενη αξία / προϋπολογισμός κόστους προμήθειας κάθε
τμήματος της σύμβασης, είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατόπιν έρευνας
αγοράς που διενεργήθηκε από το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΣ.
4.2
Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης
του κόστους της σύμβασης και δεσμευτικός ως προς το ανώτατο όριο προσφοράς.
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6

Τιμές αναφοράς
Δεν υφίστανται.

7

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης / παράτασης
Δεν υφίστανται.

8

Φ.Π.Α.- Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις
Όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΛΗ –
ΟΛΟΣΩΜΗ MULTICAM ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ MULTICAM REVENGER)
«2/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών [ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared (IR)]
«3/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ (ΜΕ
ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ)
«4/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΥΠΟΥ HIGH CUT ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ)
«5/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - PLATE CARRIER)
«6/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΑΠΟ IR ΜΕΣΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAG HIDE XL)
«7/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ)
«8/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ)
«9/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΟΥ)
«10/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (ΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO
TACTICAL SKED)
«11/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών [ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ IFAK)]
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΛΗ – ΟΛΟΣΩΜΗ MULTICAM ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
MULTICAM REVENGER)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς

α. Είναι υποχρεωτική κατάθεση με την τεχνική προσφορά, όπως αναλυτικά
προσδιορίζεται στην παράγραφο 6.5 της πρόσκλησης / διακήρυξης.
β. Σε περίπτωση που κατατεθεί, τότε το δείγμα θα είναι ένα είδος ανά μονάδα
μέτρησης (σε κατάσταση λειτουργίας), με χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, σε
απόλυτη συμφωνία με το παρόν.
γ. Διαδικασία αξιολόγησης του δείγματος, θα γίνει κατά την κρίση της
αρμόδιας επιτροπής.
3.
Α/Α

1
1.1
1.2

1.3

Αναλυτικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Η στολή μάχης θα πρέπει
να:
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Έχει χρώμα Multicam

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)

Να διαθέτει στη μέση, στα
γόνατα και στο καβάλο
ελαστικό υψηλής αντοχής
ύφασμα
που
να
προσφέρει
αυξημένη
ευκινησία στο χρήστη
Να
διαθέτει
μαλακές
εσωτερικές επιγονατίδες

50%

ΑΟ

1.4

1.5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στα γόνατα και στον
αστράγαλο να υπάρχει η
δυνατότητα ρύθμισης για
καλύτερη εφαρμογή
Τα θηλάκια της ζώνης του

Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση

Να είναι συμβατό
με τις
περισσότερες
επιγονατίδες του
εμπορίου

ΑΟ
30%
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Επιθυμητή η

Α/Α

1.6

2
2.1
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2

3.2

3.3

4
4.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
παντελονιού να είναι
αρκετά ευρύχωρα ώστε
να δύναται να δεχτούν
την
πλειοψηφία
των
επιχειρησιακών ζωνών.
Να
έχει
ύφασμα
υδατοαπωθητικό
με
ιδιότητες No Drip/No Melt
COMBAT SHIRT
Να περιλαμβάνει combat
shirt σε αντίστοιχο χρώμα
Ο κύριος κορμός του
combat shirt να είναι
κατασκευασμένος
από
αντιιδρωτικό
υψηλής
διαπνοής υλικό.
Τα μανίκια να είναι
κατασκευασμένα
από
50/50 ripstop ύφασμα
ενισχυμένο με cordura
στους αγκώνες
Στο ύψος του μπράτσου
να
υπάρχει
τσέπη
χαμηλού
προφίλ
με
κλείσιμο με φερμουάρ και
εξωτερικά να έχει velcro
ΧΙΤΩΝΙΟ
Να διαθέτει χιτώνιο ίδια
απόχρωσης (multicam)
Στη πλάτη να διαθέτει
οπή
αερισμού
εξασφαλίζοντας γρήγορο
στέγνωμα
Οι τσέπες στο στήθος να
είναι πλαινές ώστε να
παρέχουν
ευκολότερη
πρόσβαση
Να διαθέτει τσέπες στα
μανίκια στο ύψος των
μπράτσων
χαμηλού
προφίλ
ΓΕΝΙΚΑ
Να
διατίθεται
υποχρεωτικά σε μεγέθη:
SMALL (S), MEDIUM
(M), LARGE (L), EXTRA
LARGE (XL).
Επιθυμητό και σε EXTRA
EXTRA LARGE (XXL)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
καλύτερη δυνατή
επίδοση

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

20%

ΑΟ

ΑΟ
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Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
[ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ infrared (IR)]
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1

1.1
1.2

1.3

1.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Το σύστημα αναγνώρισης
προσωπικού με ταινίες IR
θα πρέπει να:
Είναι
κατασκευασμένο
από ανθεκτικό υλικό
Η βάση του υλικού να
είναι
σε
απόχρωση
χρώματος multicam.
Η κατασκευή του να
επιτρέπει την όραση με
υψηλή
ευκρίνεια
με
συσκευές
νυχτερινής
όρασης (Night Vision)
Είναι εύκαμπτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)
ΑΟ

50%

50%
1.5

1.6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αναγραφεί σε αυτά ο
αριθμός ή Κωδικός που
θα ζητηθεί.
Έχουν στη πίσω όψη
Velcro υψηλής αντοχής.

ΑΟ

ΑΟ
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Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση

Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
[ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ /
ΝΥΧΤΑ)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

1

Τα
προστατευτικά
γυαλιά
αποτελούνται από τα παρακάτω
τμήματα:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΟΡΟΣ
(ΑΟ)

α.
Διαμορφούμενο
σύστημα
σκελετού,
που
περιλαμβάνει
ενσωματωμένα
υποσυστήματα
βραχιόνων
στήριξης
στους
κροτάφους.
β. Δύο σετ εναλλάξιμων φακών ή
συστήματα φακών, κατάλληλου
χρώματος έκαστο, αντιβαλλιστικής
προστασίας.
γ. Θήκη μεταφοράς – προστασίας.
δ. Έναν (1) ιμάντα συγκράτησης.
ε. Ένα (1) φυλλάδιο οδηγιών
χρήσης.
στ. Ύφασμα
γυαλιών.
1.1

καθαρισμού

των

Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει
να παρέχουν τη δυνατότητα να
προσαρμόζεται
φορέας
για
συνταγογραφημένους
φακούς
διόρθωσης όρασης, ο οποίος
πρέπει να είναι συμβατός και να
προσαρμόζεται στο σύστημα των
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ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

προστατευτικών γυαλιών.
1.2

1.3

1.3.1

2
2.1

Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει
να είναι ενός σχεδίου και να
διατίθενται σε δύο μεγέθη, ώστε να
προσαρμόζονται στο 95% του
προσωπικού.
Οι φακοί των προστατευτικών
γυαλιών, να παρέχονται σε
διάφανο και μαύρο χρώμα.
Οι φακοί των προστατευτικών
γυαλιών πρέπει να παρέχουν
αντιβαλλιστική προστασία.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει
να παρέχουν τόσο αντιβαλλιστική
προστασία όσο και να φιλτράρουν
τα περισσότερα κύματα κυανού
φωτός, που είναι το κύριο
συστατικό της λάμψη και της
ομίχλης.

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

Επίσης να ενισχύουν την αντίθεση
σε μεσαίες και χαμηλές συνθήκες
φωτισμού.
2.2

Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι
από πολυανθρακικό υλικό να είναι
αδιάβροχοι και η επιφάνεια τους
να προστατεύεται από στρώματα
ανθεκτικά στις γρατζουνιές. Να
αποκλείει το 100% των βλαβερών
ακτινών UVA και UVB του ήλιου.

ΑΟ

2.3

Τα αποσπώμενα (αφαιρούμενα)
τμήματα πρέπει να αποσυνδέονται
εύκολα και να επανασυνδέονται
ασφαλώς
χωρίς
τη
χρήση
εργαλείων.

ΑΟ

2.4

Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει
να είναι άνετα στη χρήση, να έχουν
όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος
και εύκολη προσαρμογή για την
βέλτιστη τοποθέτηση τους πλησίον
της περιοχής των ματιών.

20%

2.5

Πρέπει να παρέχουν επαρκή
αερισμό ή κατάλληλη επικάλυψη
των φακών για ελαχιστοποίηση
της θόλωσης και να παρουσιάζουν
όσο
το
δυνατόν
μικρότερη

ΑΟ

Σελίδα 85

Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

στιλπνότητα.

2.5

Πρέπει να παρέχουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο,
επαρκώς καθαρό και ελεύθερο
παραμορφώσεων, και από τις δύο
πλευρές του άξονα συμμετρίας του
σκελετού των προστατευτικών
γυαλιών για βέλτιστη χρήση της
περιφερειακής όρασης. Η αντοχή
στις γρατζουνιές πρέπει να είναι
επαρκής για να διασφαλίζεται η
ευκρίνεια του οπτικού πεδίου κατά
τη
διάρκεια
παρατεταμένης
χρήσης.

ΑΟ

2.6

Η αντιβαλλιστική προστασία τον
πολυλειτουργικών
φακών να
πληροί τις προδιαγραφές MILPRF-32432
(GL)
Ballistic
Standards.
ANSI
Z87.1-2010
(πρότυπα υψηλής ταχύτητας και
μαζικών επιπτώσεων), το EN 166
FT πρότυπο για υψηλές ταχύτητες
σε θερμοκρασιακά και το Federal
OSHA 1910.133 (b) (1) (i)
πρότυπο για 100% προστασία
UVA / UVB με ελεύθερη σαφήνεια
παραμόρφωσης.

ΑΟ

Η επίστρωση του φακού να
αντιστέκεται στο ξύσιμο και σε
ακραία περιβάλλοντα.
2.7

Η προστασία και οι υπόλοιπες
ιδιότητες των προστατευτικών
γυαλιών, πρέπει να διατηρούνται
σε αποδεκτό επίπεδο:

20%

α. Για πέντε (5) έτη αποθήκευσης.
β. Ένα (1) χρόνο επιχειρησιακής
χρήσης κάτω από όλες τις
κλιματολογικές συνθήκες.
2.8

Το προσφερόμενο αντιβαλλιστικό
γυαλί πρέπει να παρέχει χαμηλό
προφίλ και είναι συμβατό με
σύστημα
νυχτερινής
όρασης
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ΑΟ

Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(NVG).
3
3.1

Κατασκευαστικά στοιχεία
Σκελετός
Γυαλιών

ΑΟ

Προστατευτικών

Ο σχεδιασμός του σκελετού
πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή
τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση
των
εναλλάξιμων
τμημάτων
(στοιχείων). Το σύστημα του
σκελετού πρέπει να παρουσιάζει
χαμηλή στιλπνότητα και να είναι
χρώματος
μαύρου
(ματ)
κατασκευασμένο από ανθεκτικό
υλικό.
3.2

Επιρρίνιο Τμήμα («Γέφυρα»)

ΑΟ

Το επιρρίνιο τμήμα πρέπει να
τοποθετείται με ασφάλεια στη
συνδεσμολογία
των
προστατευτικών
γυαλιών
και
πρέπει
να
είναι
πλήρως
λειτουργικό και συμβατό, όταν
αλλάζει ο χρήστης του φακούς. Το
επιρρίνιο τμήμα πρέπει να διαθέτει
μαξιλαράκια προστασίας (pads)
για απορρόφηση κραδασμών, τα
οποία θα ενσωματώνουν δύο
υλικά κατασκευής. Ένα σκληρό για
τη συγκράτηση των φακών στη
θέση τους και ένα μαλακό για να
φέρεται με άνεση από τον χρήστη.
Το επιρρίνιο τμήμα πρέπει να
παρουσιάζει χαμηλή στιλπνότητα
και να είναι χρώματος μαύρου
(ματ) ,όμοιος με αυτόν του
σκελετού των γυαλιών.
3.3

Υποσύστημα
Κροτάφων

Βραχιόνων

Οι βραχίονες των κροτάφων
πρέπει να επιτρέπουν την επαρκή
ρύθμιση για ασφαλή προσαρμογή
στην περιοχή των ματιών του
μαχητή. Πρέπει να παρουσιάζουν
χαμηλή
στιλπνότητα
ο
δε
χρωματισμός τους πρέπει να είναι
μαύρος (ματ), όμοιος με αυτόν του
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ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

σκελετού των γυαλιών.
3.4

Φορέας
Όρασης.

Φακών

Διόρθωσης

ΑΟ

Α. Το σετ προστατευτικών γυαλιών
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
ώστε να είναι λειτουργικό και
συμβατό με συνταγoγραφημένους
φακούς διόρθωσης όρασης. Για
την επίτευξη της χρήσης τέτοιου
είδους φακών απαιτείται ένας
φορέας Rx, συνταγoγραφημένων
φακών διόρθωσης όρασης με ένα
ξεχωριστό τμήμα “γέφυρας” που
τοποθετείται στην περιοχή της
μύτης, αντί της τυποποιημένης
“γέφυρας”
του
σετ
των
προστατευτικών γυαλιών.
3.5

ΑΟ

Θήκη Μεταφοράς.
3.5.1 Τα προστατευτικά γυαλιά
πρέπει να τοποθετούνται σε
σκληρή, άκαμπτη ή ημιάκαμπτη,
πλαστική θήκη μεταφοράς, η
οποία πρέπει να έχει άριστα
χαρακτηριστικά
απόδοσης
σε
συνθήκες θερμοκρασίας μεταξύ –
10 °C έως +60 °C. Πρέπει να είναι
ανθεκτική στους μύκητες και να
ενσωματώνει
παρεμποδιστές
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),
ενώ πρέπει να είναι ικανή να
προστατεύει τα προστατευτικά
γυαλιά και τα βοηθητικά απάρτια,
κατά τη διάρκεια της καταπόνησης
που
υφίσταται
στο
πεδίο
ασκήσεων.
3.5.2 Η θήκη μεταφοράς πρέπει
να απαγορεύει τη διείσδυση
ακαθαρσιών και νερού, καθώς και
το γρατζούνισμα της επιφάνειας
των φακών. Πρέπει να ασφαλίζει
τα προστατευτικά γυαλιά κατά
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην
επιτρέπει την τριβή μεταξύ της
οπτικής επιφάνειας των φακών με
το εσωτερικό της θήκης.
3.5.3

Χαμηλού προφίλ εταιρικές
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

επισημάνσεις επιτρέπεται να έχουν
αποτυπωθεί ανάγλυφα ή τυπωθεί
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το
μέγεθος της θήκης πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο μικρό για την
βέλτιστη τοποθέτηση από πλευράς
όγκου
στις
θήκες
της
διαμορφούμενης
εξάρτυσης
ειδικού τύπου, αλλά σε διαστάσεις
που θα επιτρέπουν τη προφύλαξη
ενός πλήρους σετ προστατευτικών
γυαλιών. Οι φακοί που δεν έχουν
προσαρμοστεί στον σκελετό των
προστατευτικών
γυαλιών
και
βρίσκονται εντός της θήκης,
πρέπει να είναι τοποθετημένοι
εντός
κατάλληλης
διαφανής
πλαστικής σακούλας, για την
προστασία από γρατζουνιές με τα
υπόλοιπα απάρτια.
3.5.4 Η θήκη μεταφοράς πρέπει
να έχει χρωματισμό φαιοπράσινο ή
μαύρο, ώστε η επιφάνεια της να
μην προκαλεί ανάκλαση του
φωτός και το βάρος της δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 110 g.
3.6

7

20%

Γενικά
η
κατασκευή
των
προστατευτικών γυαλιών πρέπει
να είναι σύμφωνη με τους κανόνες
της τέχνης και να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της παρούσας
Τεχνικής Προδιαγραφής.

ΑΟ

Συσκευασία

ΑΟ

Τα προστατευτικά γυαλιά μαζί με
τα εξαρτήματά τους πρέπει να
βρίσκονται τοποθετημένα εντός
της θήκης μεταφοράς η οποία
πρέπει να είναι τοποθετημένη
μέσα σε νάιλον σακούλα. Πέντε (5)
σακούλες δένονται μαζί και
συσκευάζονται
σε
διάφανη
πλαστική σακούλα καταλλήλων
διαστάσεων
με
οπές.
Δέκα
πλαστικές
σακούλες
τοποθετούνται σε πεντάφυλλα
χαρτοκιβώτια
καταλλήλων
Σελίδα 89

Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές
(βάρους)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

διαστάσεων.
8

Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1)
χρόνο. Επιθυμητή η μεγαλύτερη
διάρκεια
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40%

Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ HIGH CUT ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΔΙΟΠΤΡΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η ανάλυση του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1

1.1

1.2

1.3

1.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Το
αντιβαλλιστικής
προστασίας κράνος θα
απαρτίζεται
από
το
κέλυφος το οποίο θα
ακολουθεί την γενική
σχεδιαστική γραμμή του
κράνους HIGH CUT και
θα
διαθέτει
ενσωματωμένα:
Δύο (2) πλαϊνές ράγες
προσαρμογής
τύπου
picatiny rail (μια ανά
πλευρά) με λαστιχάκια
στήριξης
νυχτερινής
διόπτρας
Δύο (2) σετ βάσεων για
τοποθέτηση εξαρτημάτων
επί των ραγών
Μία
(1)
βάση
για
τοποθέτηση νυχτερινής
διόπτρας μαζί με το
μεταλλικό ένθετο
Ένα
(1)
σύστημα
ανάρτησης
BOA
με
πόρπη ασφάλισης του
ιμάντα στήριξης ειδικά
επεξεργασμένη
από
μεταλλικό
κράμα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ
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Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

Α/Α

1.5

2

3
3.1

3.2

3.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
εσωτερικά και εξωτερικά
επενδυμένη
από
πλαστικοποιημένο υλικό
ώστε να μην επηρεάζεται
από τις καιρικές συνθήκες
όπως νερό – ακτινοβολία
κ.λπ. ενώ ταυτόχρονα να
μην
επηρεάζεται
η
ανθεκτικότητα του με την
πάροδο του χρόνου
Δύο (2) σετ εσωτερικά
«μαξιλαράκια» 9 pad
system απορροφητικά και
με
δυνατότητα
να
πλυθούν
Κέλυφος
Το σχήμα του κελύφους
πρέπει να είναι τέτοιο
που να καλύπτει πλήρως
το κεφάλι του χρήστη και
να μην εμποδίζει την
όραση.
Σύστημα Ανάρτησης Προσαρμογής
Εσωτερικά του κελύφους
του κράνους να υπάρχει
κατάλληλο
σύστημα
ανάρτησης
–
προσαρμογής
τουλάχιστον, 4 σημείων
επί του κράνους και 3
θέσεων για ρύθμιση καθ΄
ύψος που θα εξασφαλίζει
τη
σταθερότητα
του
κράνους
και
θα
ελαχιστοποιεί
την
περιστροφική του ροπή
ως προς το κέντρο
βάρους.
Το κράνος πρέπει να
φέρει
κατάλληλο
μηχανισμό προσαρμογής
με
ρύθμιση
του
κεφαλόδεσμου
στο
απαιτούμενο κάθε φορά
μέγεθος ανάλογα με τον
χρήστη
Το σύστημα ανάρτησης
να περιλαμβάνει μαξιλάρι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

Α/Α

3.4

3.5

3.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
στήριξης
αυχένα από
αφρώδης υλικό και τα
υποσιάγωνα
για
την
πρόσδεση του κράνους.
Θα πρέπει με ευχέρεια
χωρίς τη χρήση ειδικών
εργαλείων
να
αντικαθίσταται όλο το
σύστημα ανάρτησης ή
μέρη του
Η απόσταση μεταξύ του
εσωτερικού μέρους του
κελύφους του κράνους
και
του
συστήματος
προσαρμογής πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να
επιτυγχάνεται ο αερισμός
του κεφαλιού του χρήστη.
Για την προστασία του
χρήστη
από
πιθανή
εσωτερική αποφλοίωση
που είναι δυνατό να
προκληθεί
κατά
την
προσβολή του κελύφους
από
θραύσματα
θα
πρέπει
να
διαθέτει
μηχανισμό ή κατάλληλη
διάταξη υλικών (αφρώδη
ή
άλλα
υλικά
στο
εσωτερικό του κελύφους)
Για τη στερέωση του
κράνους
πρέπει
να
διαθέτει
κατάλληλα
υποσιάγωνα από υλικό
υψηλής
αντοχής
στερεωμένα
επί
του
κελύφους. Επιπλέον δε,
για
την
σταθερή
προσαρμογή
του
κράνους πρέπει να φέρει
στην θέση του πώγωνα
πρόσθετο υποσιάγωνο ή
κατάλληλη
διάταξη
ιμάντων (σχήματος V)
Τα υποσιάγωνα πρέπει
να είναι αυξομειούμενου
μήκους και προς τούτο
θα πρέπει να φέρουν
κατάλληλο
μηχανισμό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

4
4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Επιπλέον δε, πρέπει να
ασφαλίζουν
και
να
απασφαλίζουν
με
κατάλληλο εύχρηστο και
ασφαλή
μηχανισμό.
Επιθυμητό
ο
προαναφερθείς
μηχανισμός
να
είναι
ταχείας απελευθέρωσης.
Πρέπει επίσης, τα σημεία
των
ιμάντων
που
έρχονται σε άμεση επαφή
με το δέρμα να είναι
επενδεδυμένα
με
κατάλληλα υλικά (δέρμα ή
βαμβακερή ταινία ή άλλο)
για
την
αποφυγή
ερεθισμού του χρήστη
Ειδικές Απαιτήσεις
Αντιβαλλιστική
Προστασία
κελύφους
κράνους
Να προφυλάσσει από
βολίδες
που
προδιαγράφονται
στο
επίπεδο ΙΙΙΑ NIJ IIIA
0101.04 ( 9mm + 44mag
) και NIJ IIIA 0101.06 (
.357sig ), σύμφωνα με το
πρότυπο
NIJSTD
–
0106.01
Να
διαθέτει
αντιθραυσματικές
ιδιότητες κατά STANΑG
2920
Απορρόφηση
απόσβεση
ενέργειας
από κρούση
Αντοχή σε βίαιη κρούση /
εναπομείνουσα ενέργεια
στο κρανίο σύμφωνα με
το EN 397+A1 Impact
Force - Kn 5 σε
θερμοκρασία -10C =
3.4kN , -50C = 4.4kN ,
water 20 hours = 3.6kN
Αντοχή κράνους σε
εμβάπτιση νερού
Το κράνος κατά την

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΟ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α

4.4

5
5.1

5.2

6

7
7.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
εμβάπτιση του σε νερό
δεν
πρέπει
να
παρουσιάζει
ύπαρξη
αποσκλήρυνσης
αποφλοίωσης
η
δημιουργία
φυσαλίδων
σύμφωνα με το πρότυπο
ΜΙL-H-44099-A
Water
Immersion
Αντοχή στην φωτιά
Το κράνος να αντέχει
στην φωτιά σύμφωνα με
το πρότυπο BS – EN
397 Fire Resistance
Πιστοποιήσεις
Πιστοποιητικό
ISO
9001/20015
για
την
κατασκευή
αντιβαλλιστικών κρανών
ή προστατευτικών υλικών
Βεβαίωση
ότι
η
κατασκευή είναι σύμφωνα
κατά AQAP 2110
Χρόνος παράδοσης
Η
παραγωγή
του
αντιβαλλιστικού υλικού θα
πρέπει να έχει γίνει εντός
των τελευταίων έξι (6)
μηνών
από
την
ημερομηνία παράδοσής
τους..
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Βάρος
Το
βάρος
του
αλεξίσφαιρου
κράνους
(κέλυφος) στην πλήρη
σύνθεσή του [δύο (2)
πλαϊνές
ράγες
προσαρμογής
τύπου
picatiny rail (μια ανά
πλευρά) - δύο (2) σετ
βάσεων για τοποθέτηση
εξαρτημάτων επί των
ραγών - μία (1) βάση για
τοποθέτηση νυχτερινής
διόπτρας μαζί με το
μεταλλικό ένθετο - ένα (1)
σύστημα ανάρτησης BOA
με πόρπη ασφάλισης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ

ΑΟ

40%
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Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές

Α/Α

7.2

7.3

7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
(κλίπ) και ένα (1) σετ
εσωτερικά ‘μαξιλαράκια’ 9
pad system] να μην
υπερβαίνει τα 1.450 γρ.
στο μέγεθος Large
Μεγέθη
Να διατίθεται σε μεγέθη
SMALL,
MEDIUM,
LARGE και XLARGE και
να
ρυθμίζεται
η
εσωτερική διάταξη για
μεγέθη από 54 έως 62,
ώστε η
κατ’ ιδίαν
προσαρμογή
να
μην
εμποδίζει τον φέροντα.
Να επιτρέπει τη χρήση
ηλεκτρονικών
ωτοασπίδων
και
μικροφωνικής διάταξης
Χρωματισμός
Το κέλυφος των κρανών
θα είναι επικαλυμμένο με
μια μη-ανακλαστική βαφή
πολυουρεθάνης
(polyurethane) ή βαφή με
χρήση κόκκων άμμου ή
ισοδύναμες,
χρώματος
ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ματ
Ο χρωματισμός / ειδικής
επικάλυψη να παρέχει
την καλύτερη δυνατή
απόκρυψη – αποφυγή
εντοπισμού με τα συνήθη
μέσα
παρατήρησης
(διοπτρών
παθητικού
τύπου,
θερμικής
απεικόνισης, κ.λπ.)
Τα
εξαρτήματα
στερέωσης
των
επί
μέρους
μερών
των
κρανών και οι μηχανισμοί
ασφάλισης- απασφάλισης
των
υποσιάγωνων
πρέπει να είναι χρώματος
ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ματ
Τα μη εμφανή μέρη του
συστήματος ανάρτησης
και προσαρμογής να είναι
χρώματος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

40%

ΑΟ

ΑΟ
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Επιθυμητή η
μικρότερη δυνατή
ανιχνευσιμότητα
- εντοπισμός

Α/Α
8
7.1

8.2

9
9.1

9.2

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΦΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟΥ
Σημάνσεις
Στην εσωτερική επιφάνεια
του κελύφους να υπάρχει
υποχρεωτικά
σήμανση
που να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
Κατασκευαστή,
Ημερομηνία
κατασκευής,
Μέγεθος
Περιφέρεια κεφαλής (από
… έως …. cm),
Αριθμός
σειράς
(Serial Number)
Όλες οι σημάνσεις να
είναι
μόνιμες
και
ανεξίτηλες
Συντήρηση
Το
κράνος
με
τα
επιμέρους τμήματα του
πρέπει να είναι απλό
στην συντήρησή του.
Να είναι δυνατός ο
καθαρισμός με συνήθη
απορρυπαντικά,
του
συστήματος ανάρτησης
και προσαρμογής καθώς
και
των
διάφορων
ιμάντων στήριξης.
Εγχειρίδιο
Χειρισμού
και Συντήρησης
Κάθε κράνος πρέπει να
συνοδεύεται από ένα
Εγχειρίδιο με τις οδηγίες
χρήσεως,
συντήρησης
και εναποθήκευσης στην
Ελληνική γλώσσα όπου
θα περιγράφονται όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες.
Στις
οδηγίες
πρέπει
επίσης να επεξηγείτε ο
τρόπος
προσαρμογής
του κράνους στο κεφάλι
του χρήστη καθώς και η
διαδικασία
αντικατάστασης
της
ανάρτησης
και
των
διαφόρων απαρτίων της

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α
10
10.1
10.1

11

12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Σύνθεση
του
προς
παράδοση υλικού
Όπως παράγραφος – α/α
1 του εν λόγω πίνακα
Συσκευασία μεταφοράς
και
ασφαλούς
αποθήκευσης
Ελάχιστη θερμοκρασία
λειτουργίας: από -20ο C
έως + 60ο C
Ελάχιστη θερμοκρασία
αποθήκευσης: από -20ο
C έως + 60ο C
Εγγύηση
καλής
λειτουργίας
1
έτος.
Επιθυμητή η μεγαλύτερη
δυνατή διάρκεια

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ

20%
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Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - PLATE CARRIER)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρους

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Η εξάρτυση – γιλέκο
τύπου PLATE CARRIER
θα πρέπει να:
Φέρει ζώνη (battle belt)
και επιφάνεια (γιλέκο) με
ιμάντες
προσαρμογής
θηκών τύπου MOLLE
Είναι
κατασκευασμένο
από ύφασμα CORDURA
αντοχής κατ ελάχιστο
1.000d με
υδατό
απωθητική επίστρωση
Είναι ανθεκτικό στην
τριβή κατά την έντονη
χρήση
και
στην
καταπόνηση
Είναι ρυθμιζόμενο και να
προσαρμόζεται σε όλα τα
σωματότυπα με ανάλογη
διάταξη – ρύθμιση στο
ύψος των ώμων
Διαθέτει στους ώμους
κατάλληλη διάταξη με την
οποία να μπορεί να
απομακρυνθεί γρήγορα ο
φορέας / γιλέκο κατά
βούληση
DCS
Releasable και να φέρει
ρυθμιζόμενο
σύστημα
σύσφιξης με velcro

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)

20%

Επιθυμητή η
μεγαλύτερη
δυνατή αντοχή

ΑΟ
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ΑΟ

Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

ΑΟ

Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

Α/Α
1.6

2

3

4
4.1

4.2

4.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Είναι συμβατό εξωτερικά
με σύστημα 5 σειρών
Molle μπρος- πίσω και
στα πλευρά
και να
μπορούν
να
τοποθετηθούν πάνω σε
οποιεσδήποτε
θήκες
συμβατές με το σύστημα
αυτό.
Εσωτερικά να μπορεί να
δεχθεί 2 αντιβαλλιστικές
πλάκες
διαστάσεων
25x30cm στο εμπρός και
πίσω μέρος.
Τόσο η πρόσθια όσο και
η οπίσθια θήκη να
εμπεριέχουν
πλήρες
αντιβαλλιστικό υλικό σε
ειδικό
αδιάβροχο
φάκελο
επιπέδου
προστασίας
ΙΙΙa
σύμφωνα με το NIJ.04
έτσι
ώστε
με
την
προσθήκη
πλάκας
αντιβαλλιστικής
να
προσαυξάνεται
το
επίπεδο προστασίας
Επιχειρησιακή
ζώνη
MOLLE
Να είναι σχεδιασμένη για
σκληρές και αντίξοες
συνθήκες χρήσης
Να
διαθέτει
αντιολισθητικά επιθέματα
για απόλυτη σταθερότητα
σε
συνδυασμό
με
εσωτερική
επένδυση
αφρώδους
υλικού
η
οποία προσφέρει την
μέγιστη
άνεση
και
υποστήριξη στην μέση
του χρήστη ακόμα και σε
μεγάλου βάρους φορτία
για πολλές ώρες.
Να
μπορεί
να
προσαρτηθεί
με
ταχυσυνδέσμους
κατ’
επιλογή
και
κατ’
εξάρτυση με τον φορέα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ

Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη
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ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

(Να κατατεθεί
πιστοποιητικό
βαλλιστικού
ελέγχου)

Α/Α

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1
5.2.2

5.3
5.3.1

5.3.2

6

7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
plate
carrier
αντιβαλλιστικών πλακών
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Βάρος
Το βάρος του γιλέκου να
μην υπερβαίνει τα 2 κιλά
(χωρίς το βάρος του
αντιβαλλιστικού υλικού πλακών).
Τα
2
κομμάτια
αντιβαλλιστικού
υλικού
που θα τοποθετηθούν
στο γιλέκο, να μην
υπερβαίνουν σε βάρος τα
700gr
Χρωματισμός
Multicam
Τα
εξαρτήματα
στερέωσης
των
επί
μέρους μερών και τα
καλώδια πρέπει να είναι
χρώματος ή μαύρου
Κατασκευή
Να είναι κατασκευασμένο
με ύφασμα και γενικά
σχεδίαση
ώστε
να
αποφεύγεται
ή
τουλάχιστον να μειώνεται
στο ελάχιστο ο ιδρώτας
και η δυσφορία από τον
φέροντα.
Να
διαθέτει
χερούλι
μεταφοράς
απεγκλωβισμού
τραυματία
Συντήρηση
Η εξάρτυση – γιλέκο
τύπου PLATE CARRIER
με τα επιμέρους τμήματα
της δεν πρέπει να έχει
ιδιαίτερες
απαιτήσεις
συντήρησης.
Να
παρέχονται κατάλληλες
οδηγίες καθαρισμού και
συντήρησης
Εγχειρίδιο
Χειρισμού
και Συντήρησης
Κάθε εξάρτυση πρέπει να
συνοδεύεται από ένα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΑΟ
20%

20%

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιθυμητό
μικρότερο βάρος

Επιθυμητό
μικρότερο βάρος

Α/Α

8
8.1

8.1.1

8.1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Εγχειρίδιο με τις οδηγίες
χρήσεως,
συντήρησης
και εναποθήκευσης στην
Ελληνική γλώσσα όπου
θα περιγράφονται όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες.
Στις
οδηγίες
πρέπει
επίσης να επεξηγείτε ο
τρόπος προσαρμογής της
εξάρτυσης καθώς και η
διαδικασία προσαρμογής
και αντικατάστασης ανάρτησης των διαφόρων
απαρτίων της
Σύνθεση
του
προς
παράδοση υλικού
Όπως παράγραφος – α/α
1 του εν λόγω πίνακα και
συγκεκριμένα:
Πέντε
(5)
θήκες
γεμιστήρων
χωρητικότητας
1
γεμιστήρας Μ16 έκαστη
Δυο
(2)
θήκες
χειροβομβίδων

8.1.3

Δύο (2) θήκες γενικής
χρήσης

8.1.4

Μια (1) εσωτερική θήκη
για ασύρματο

8.1.5

Μια (1) ζώνη μάχης
(battle belt) χρώματος
MULTICAM
με
διαμόρφωση MOLLE με
τα παρακάτω:
Θήκη πιστολιού MOLLE
Δύο
(2)
θήκες
γεμιστήρων
τυφεκίου
5.56 Quick Mag
Μία (1) θήκη απόρριψης
γεμιστήρων Slim Line
IFAK (άδειο)
Μικρή
θήκη
γενικής
χρήσης οριζόντια

8.1.5.1
8.1.5.2

8.1.5.3
8.1.5.4
8.1.5.5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη
Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη
Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη
Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

ΑΟ

Α/Α
8.1.5.6
8.1.6

8.2

9

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Μονή θήκη γεμιστήρα
πιστολιού QuickMag
Γιλέκο με δυνατότητα
προσαρμογής
2
αντιβαλλιστικών πλακών
Συσκευασία μεταφοράς
και
ασφαλούς
αποθήκευσης
Σε κάθε φάκελο να
αναγράφεται
ευκρινώς
τόσο
η
ημερομηνία
κατασκευής LOT όσο και
η ημερομηνία λήξεως του
αντιβαλλιστικού υλικού με
αριθμό σειράς S/N και
εγγύηση
καλής
λειτουργίας με την ορθή
χρήση για τουλάχιστον 5
έτη.
Εγγύηση
καλής
ποιότητας,
λειτουργίας,
για τουλάχιστο 1 έτος
από
την
ημερομηνία
παραλαβής τους

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ

ΑΟ

40%

Επιθυμητή η
μεγαλύτερη
δυνατή

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΑΠΟ IR ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JAG HIDE XL)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1

1.1
1.2

1.3

1.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Το
ατομικά
δίχτυα
παραλλαγής
υψηλής
τεχνολογίας θα πρέπει
να:
Παρέχουν
αντι-IR
προστασία.
Παρέχουν
προστασία
από παρατήρηση με
θερμικά μέσα.
Δύναται να μεταβληθεί το
σχήμα τους χωρίς να
χάνουν τις ιδιότητές τους.
Είναι εύκαμπτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)
ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ
1.5

1.6

1.7
2.

3

Υπάρχει
αποχρώσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

πλήθος
30%

Έχουν
διαφορετική
απόχρωση
σε
κάθε
πλευρά.
Διαθέτει κατάλληλη θήκη
μεταφοράς.
Να έχει το μικρότερο
δυνατό βάρος
Να εχει την μεγαλύτερη
δυνατή αντοχή σε τριβή
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Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση
Επιθυμητή η
καλύτερη δυνατή
επίδοση

ΑΟ

ΑΟ
50%

20%

Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές
Επιθυμητές ο ι
μεγαλύτερες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
και εφελκυσμό

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
δυνατές τιμές
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών, οι οποίες
συντάχθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος TASMANIAN TIGER RANGE
PACK MK II.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Το
σακίδια
μακράς
διαβίωσης θα πρέπει να:
Έχει συνολική (κύριο
σώμα
+
εξωτερικές
θήκες) χωρητικότητα 100
λίτρων
Φέρει εξωτερικές θήκες,
οι οποίες να δύναται να
αποσπαστούν.
Να διαθέτει εξωτερικά
σύστημα
Molle
για
προσάρτηση
περισσότερων θηκών.
Να είναι κατασκευασμένο
από Cordura τουλάχιστον
700 DEN
Να είναι διαμορφωμένο
έτσι ώστε ο εσωτερικός
χώρος να μπορεί να
διαιρεθεί σε δύο μέρη
(άνω και κάτω).
Να υπάρχει πρόσβαση
στο
εσωτερικό
κάτω
μέρος του σακιδίου από
έξω.
Να διαθέτει σε κατάλληλη
θήκη
αδιάβροχο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποδεκτή και
μεγαλύτερη
χωρητικότητα

ΑΟ

ΑΟ

50%

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές
Αποδεκτή και
κατάλληλη
«ισοδύναμη»
διάταξη

Α/Α
2
2.1

2.2
2.3
3
3.1

3.2
3.2.1

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
κάλυμμα.
Σύστημα Ανάρτησης Προσαρμογής
Να διαθέτει πλάτη με
ρυθμιζόμενο
σύστημα
αυξομείωσης αναλόγως
του σωματότυπου.
Να διαθέτει ανατομική
πλάτη.
Να διαθέτει πλατύ ιμάντα
μέσης
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Βάρος
Το βάρος του σακιδίου
(άδειο) να μην υπερβαίνει
τα 4 κιλά.
Αναλώσιμα
Κάθε
σακίδιο
να
συνοδεύεται και από
ανταλλακτικό σετ των
κλιπς που φερει
Χρωματισμός
Multicam

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΟ
ΑΟ

ΑΟ
ΑΟ

50%

ΑΟ

ΑΟ

Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 8 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΥΠΝΑΣΑΚΟΣ)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών, οι οποίες
συντάχθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος CARITHIA DEFENCE 6.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α

1

2

3
4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Ο υπνόσακος θα πρέπει
να :
Παρέχει
προστασία
comfort τουλάχιστον σε
-15o C
Να έχει μικρό βάρος
(μέγιστο 2 κιλά) και όγκο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Έχει σχεδιασμό σε σχέδιο
τύπου μούμια
Το φερμουάρ να διαθέτει
κάλυμμα για να μην
εισχωρεί η υγρασία και ο
αέρας
Το εξωτερικό υλικό να
είναι ελαφρύ, ανθεκτικό
με επικάλυψη που να το
καθιστά
ελαφρώς
αδιάβροχο
Να χωρά εντός αυτού
άνδρας με ύψος 1.95
τουλάχιστον
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30%

50%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές
Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

20%

Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 9 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 9χιλ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΑΚΟΥ)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α

1

2
3

4
5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Οι
πιστολοθήκες
θα
πρέπει να:
Δύναται να φέρουν και
ασφαλίζεται εντός αυτής
πιστόλι τύπου Glock 17,
επιθυμητό να μπροεί να
τοποθετηθεί
αριθμός
πιστολίων
Να δύναται να φέρεται
ανεξάρτητα στο μηρό.
Να δύναται να φέρεται
εντός αυτής πιστόλι με
φακό
Να μην αλλοιώνεται από
το αλμυρό νερό.
Να υπάρχει σε δεξιά και
αριστερή έκδοση (δηλαδή
δυνατότητα χρήσης από
δεξιόχειρες
και
αριστερόχειρες)
Χρωματισμός
Multicam

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

100%

Επιθυμητή η
δυνατότητα
τοποθέτησης
μεγάλου αριθμού
πιστολίων, εκτός
του Glock 17
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ΑΟ
ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 10 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(ΦΟΡΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ SEDCO TACTICAL SKED)
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Τα φορεία διασώσεως θα
πρέπει να:
Είναι
στρατιωτικών
προδιαγραφών.
Ζυγίζει λιγότερο από 9
κιλά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)
50%

Χωρά
εντός
αυτού
άνδρας
ύψους
1,90
μέτρων.
Είναι
κατασκευασμένο
από
υλικό
υψηλής
αντοχής και να δύναται
να σηκώσει βάρος 150
κιλών τουλάχιστον.
Έχει
χειρολαβές
εκατέρωθεν που βοηθούν
στην εύκολη μεταφορά.
Διαθέτει ιμάντες για να
ασφαλίζεται (διατηρείται
σταθερός ο τραυματίας)
εντός αυτού.
Όταν
μεταφέρεται
ή
ανυψώνεται, το φορείο να
διατηρεί το σώμα του
ασθενούς ίσιο.
Να είναι στενό, ώστε να
σχηματίζει
έναν
ανατομικό νάρθηκα γύρω
από
τα
πόδια
του
Σελίδα 111

20%

30%

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιθυμητές οι
μικρότερες
δυνατές τιμές
Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές
Επιθυμητές οι
μεγαλύτερες
δυνατές τιμές

Α/Α

1.9

2
2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ασθενούς όταν οι ιμάντες
έλκονται σφιχτά.
Να τυλίγεται σε σχήμα
ρολού και να δύναται να
μεταφέρεται στη πλάτη.
Μεταφορά
Αποθήκευση
Να
αποθηκεύεται
–
μεταφέρεται σε θήκη
κυλινδρικού τύπου η
οποία να διαθέτει ιμάντες
για μεταφορά στη πλάτη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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ΑΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 11 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
[ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΓ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ IFAK)]
1.

Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.
β. Προσφερόμενα είδη υποδεέστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.
γ.
2.

Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται ανάλυψη του όρου.

3.

Αναλυτικά

Α/Α

1

2

3

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Το φαρμακείο IFAK θα
πρέπι να:
Έχει σχεδιαστεί για τη
διατήρηση
και
τοποθέτηση εντός αυτού
σωστικών υλικών για την
αντιμετώπιση τραυμάτων
μάχης
Να
μπορεί
να
τοποθετηθεί σαν σακιδιο
πλατης με ιμάντες που
προσαρμόζονται
στον
σωαματοτυπο
του
μαχητη.
Η πρόσβαση στα υλικά
του
φαρμακείου
να
μπορεί να γίνει με το ένα
χέρι
είτε
από
την
αριστερή είτε από τη
δεξιά πλευρά.
Να διαθέτει εξωτερικά
σταυρό
πρώτων
βοηθειών
Να περιέχει εντός, όλα τα
απαραίτητα
για
αντιμετώπιση τράυματος
μάχης. Υλικά που θα
πρέπει
να
περιέχει
αναφέρονται
αναλυτικά
στον
Πίνακα
της

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
(ΑΟ)
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ΑΟ

ΑΟ

ΑΟ
100%

Επιθυμητό, η
μεγαλύτερη
δυνατή επάρκεια
(είδη και
ποσότητες)
υλικών και
μέσων για την

Α/Α

6
7

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
παραγράφου
4
της
Προσθήκης «11» στο
Παράρτημα
«Ι»
που
ακολουθεί
Να έχει χρώμα Multicam
Να
μπορεί
να
προσαρμοστή
σαν
φόρτος
μάχης
για
επιχειρησιακό άλμα ΕΠ.
Να
μπορεί
να
προσαρμοστή εξωτερικα
σε σακίδιο μάχης μάκρας
διαβίωσης που διαθέτει ή
θα
προμηθευτεί
το
Τμήμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
αντιμετώπιση
τραυμάτων

ΑΟ
ΑΟ

ΑΟ

4. Αναλυτικά τα απαραίτητα υλικά για κάθε μια απο τις ομαδικές
υγειονομικές συλλογές (α/α 5 του Πίνακα της παραγράφου 3 της Προσθήκης «11/Ι»

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1

Στρατιωτικός
Ιμάντας Ίσχαιμης
Περίδεσης

2

Πυελικό τουρνικέ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Να έχει μαύρο /
Λόγω εξοικείωσης
πράσινο χρώμα
με το συγκεκριμένο
2. Να διαθέτει ειδικό τύπο προτείνεται το
μηχανισμό
TRACSOF
tourniquet
Retention
TOURNIQUET
Assistance Clip
GENERATION 4
3. Να διαθέτει μοχλό
(SOF TT-W) ή
(windlass) μήκους 5,5
«ισοδύναμο»
ίντσες
4. Να διαθέτει μηχανισμό
Quick
compression
Buckle
που επιτρέπει την
ταχύτερη
εφαρμογή
του
ιμάντα
σε
επείγουσες
καταστάσεις αλλά και
καθιστά ευχερέστερη
την χρήση του ιμάντα
με το ένα χέρι
5. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά
υλικά
στρατιωτικών
προδιαγραφών
1. Να είναι κατασκευ- Λόγω εξοικείωσης
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)
Έξι (6)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Ένα (1)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ
(Abdomnal Aortic
and Junctional
Tourniquet)

3

Στρατιωτική
αιμοστατική γάζα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ασμένο από ανθεκτικά με το συγκεκριμένο
υλικά
στρατιωτικών τύπο προτείνεται το
προδιαγραφών
ΑBDOMINAL
2. Οι διαστασεις του
AORTIC AND
να μην ξεπερνούν σε
JUNCTIONAL
μηκος τις 9 ίντσες, σε
TOURNIQUETφάρδος τις 8 ίντσες και
STABILIZED
ύψος τις 2ιντσες όταν (AAJT-S) της North
ειναι
πακεταρισμένο American Rescue ή
στη συσκευασία
«ισοδύναμο»
3.
Να είναι εύκολο
στην εφαρμογή
4. Να δύναται να εφαρμοστεί σε περιοχές
αρθρώσεων
του
σώματος
όπως
η
μασχαλιαία χώρα και η
πύελος (πέραν από το
μέσον
της
κοιλιάς
όπου εφαρμόζεται για
την
σύγκλιση
της
κοιλιακής αορτής)
5.
Να έχει την
ικανότητα
να
παραμένει στη θέση
του σε περιπτώσεις
όπου
απαιτείται
μετακίνηση
του
ασθενούς χωρίς να
λύνεται εύκολα.
1. Να είναι στρατιω- Λόγω εξοικείωσης
τικών προδιαγραφων
με το συγκεκριμένο
2. Να διαθέτει επιστη- τύπο προτείνεται η
μονικά τεκμηριωμένη
CELOX GAUZEικανότητα
ελέγχου
5’ Z Fold
σοβαρής αιμορραγίας
Hemostatic Gauze
3.
Επιστημονικά
ή «ισοδύναμο»
τεκμη-ριωμένη
ικανότητα
αντιμετώπισης αιμορραγίας σε ασθενείς με
υποθερμία(όπου
οι
μηχανισμοί πήξης του
αίματος
είναι
διαταραγμένοι.
4. Να είναι συσκευασμένη - διπλωμένη
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)
τεμάχιο
Επιθυμητό /
προαιρετικό

Οκτώ (8)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

4

Σρατιωτικός
Επίδεσμος
Ισραηλινού τύπου

5

Σετ
κρικοθυρεοτομής
τύπου quicktrach
2

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

με τέτοιο τρόπο στη
συσκευασία που να
επιτρέπει την ταχεία
εφαρμογή της στο
σημείο του τραύματος
αμέσως
μετά
τη
διάνοιξη
της
συσκευασίας
1. Να είναι φτιαγμένος Λόγω εξοικείωσης
από ανθεκτικά υλικά με το συγκεκριμένο
στρατιωτικού τύπου
τύπο προτείνεται ο
2. Το μέγεθος του επι- Israeli Emergency
δέσμου να είναι 6
Bandage 6inch
ίντσες (15cm) φάρδος
(15cm) ή
και 13,5 ίντσες μήκος
«ισοδύναμο»
3. Το μέγεθος της προσαρμοσμένης
γάζας
επί του επιδέσμου να
έχει
μέγεθος
5,25
ίντσες Χ 6,5 ίντσες.
4. Να έχει δυνατότητα
εφαρμογής με το ένα
χέρι
1. Να είναι κατά το Λόγω εξοικείωσης
δυνατόν εύκολο στη με το συγκεκριμένο
χρήση και να μην τύπο προτείνεται το
περιέχει
πολλά
σετ quicktrach 2
παρελκόμενα
with cuff ή
(κίνδυνος επιμόλυνσης
«ισοδύναμο»
και δυσχέρειας κατά τη
χρήση).
2. Ο αυλός να έχει
διάμετρο
4
mm
(μέγεθος ενηλίκων)
3. Να αποτελείται απο
ομοαξονικό σύστημα
μεταλικής
βελόναςοδηγού και σωλήνα
4. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που να
αποτρέπει
τον
περεταιρω
αντιδιαμετρι-κό
τραυματισμό
της
τραχείας
5. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας με cuff
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

Τέσσερα (4)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Δυο (2)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)
Υπερκάλυψη
της απαίτησης
σε περίπτωση
συμμόρφωσης
με την
παράγραφο 7

Α/Α

6

7

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

που να αποτρέπει την
εισρόφηση
σε
περίπτωση εμετού
6. Να περιλαμβάνει
ιμά-ντα
σταθεροποίησης
συσκευής στο λαιμό
του ασθενή
7. Επιθυμητό να έχει
δυνατότητα αποθήκευσης
σε
ειδικό
κυλινδρικό
πλαστικό
σωλήνα
που
θα
καθιστά ευχερέστερη
την
μεταφορά
του,καταλαμβάνοντας
τον μικρότερο δυνατό
χώρο
Ρινοφαρυγγικός 1. Να αποτελείται από
αεραγωγός
μαλακό ατραυματικό
7mm/30FR
υλικο
2. Να συνοδεύεται από
λιπαντικό
gel
για
ευχερέστερη εφαρμογή
3. Να διαθέτει μηχανισμό που να αποτρέπει
την
προώθηση
ολόκληρου
του
καθετήρα μέσα στη
μύτη του ασθενούς
Υπεργλωττιδική
1. Να είναι κατασκευ- Λόγω εξοικείωσης
συσκευή
ασμένη
από με το συγκεκριμένο
διαχείρησης
θερμοπλα-στικό
τύπο προτείνεται το
αεραγωγού τύπου ελαστομερές ιατρικής
Intersurgical i-gel
I gel No 4
χρήσης το οποίο να
No 4 ή
παρέχει
δυνατότητα
«ισοδύναμο»
ανατομικής
διασφάλισης
του
φάρυγγα
και
του
λάρυγγα
αποφεύγοντας
παράλληλα
πιθανά
τραύματα συμπίεσης
2. Να διαθέτει συσκευασία που διασφαλίζει
τη
διατήρηση
του
ανατομικού
της
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

Δυο (2)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Δυο (2)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

8

Συσκευή χειρός
για αναρρόφηση
υγρών

9

Bελόνα
αποσυμπίεσης
υπό τάση
πνευμοθώρακα

10

Επίθεμα
θωρακικού
τραύματος τύπου
chest seal

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
σχήματος κατά τη
μεταφορά
και
αποθήκευση
3. Να μη διαθέτει cuff
που
απαιτεί
φούσκωμα
4. Να παρέχει τη δυνατότητα
προώθησης
διαμέσου
αυτής
γαστρικού
καθετήρα
παροχέτευσης
5. Να συνοδεύεται από
λιπαντικό
gel
για
ευχερέστερη εφαρμογή
1. Ικανότητα χειρισμού
με ένα χέρι
2. Αρνητική πίεση
εισρόφησης (περίπου
100mmHg)
προκειμένου
να
καθίσταται δυνατή η
αναρρόφηση πιθανών
εμεσμάτων
ή
πηγμάτων
αίματος
από
το
στοματοφάρυγγα του
ασθενούς
3. Σύστημα συλογής
υγρών που αποτελείται
από σακουλάκι και όχι
πλαστικό δοχείο προς
εξοικονόμηση χώρου
κατά τη μεταφορά
1. Μέγεθος καθετήρα
14G και και μήκος 3,25
ιντσες (8,25 cm)
2. H συσκευασία να
περιλαμβάνει
ανθεκτικό
πλαστικό
που θα εξασφαλίζει
ασφαλή μεταφορά
1. Να δύναται να
καλύψει
τραύματα
μέγιστου μήκους 15
cm
2. Παρέχει απόδοση
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Λόγω εξοικείωσης
με το συγκεκριμένο
τύπο προτείνεται το
Τactical Suction
Device της North
American Rescue ή
«ισοδύναμο»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

Ένα (1)
τεμάχιο
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Λόγω εξοικείωσης
Έξι (6)
με το συγκεκριμένο
τεμάχια
τύπο προτείνεται το Υποχρεωτικό
ARS for NEEDLE
(ΑΟ)
DECOMPRESSION
της NORTH
AMERICAN
RESCUE ή
«ισοδύναμο»
Λόγω εξοικείωσης
Έξι (6)
με το συγκεκριμένο
τεμάχια
τύπο προτείνεται το (3 σετ των 2)
FOX SEAL
Υποχρεωτικό
Οcclusive Dressing
(ΑΟ)

Α/Α

11

12

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

προσκόλλησης
από
For Open Chest
τους
-18 οC μέχρι
Wounds ή
τους 55 οC
«ισοδύναμο»
3. Nα μην περιέχει
latex
Συσκευή
1.
Να
διαθέτει Λόγω εξοικείωσης
Ένα (1)
αναζωογόνησης - κατ’ελάχιστον μάσκα με το συγκεκριμένο
τεμάχιο
υποβοήθησης
εφαρμογής
στο τύπο προτείνεται η Υποχρεωτικό
αναπνοής Bag
πρόσωπο
ενήλικα, cyclone pocket bvm
(ΑΟ)
Valve Mask
βαλβίδα,ασκό
της ΝΟRTH
(BVM)
ενηλίκων,ασκό
AMERICAN
reservoir και σωλήνα
RESCUE ή
σύνδεσης με παροχή
«ισοδύναμο»
οξυγόνου 100%
2. Ικανότητα πακεταρίσματος σε σκληρή
πλαστική συσκευασία
ώστε να καταλαμβάνει
το μικρότερο δυνατό
χώρο
3. Μέγιστη διάμετρος
συσκευασίας οι 5,3
ίντσες
4. Μέγιστο ύψος συσκευασίας 2,9 ίντσες
Σετ ενδοφλέβιας Eλάχιστα απαιτούμενα Λόγω εξοικείωσης
Τέσσερα (4)
χορήγησης υγρών περιεχόμενα:
με το συγκεκριμένο
τεμάχια
τύπου saline lock 1. Ελαστικός ιμάντας τύπο προτείνεται το Υποχρεωτικό
kit
κεντρικής περίσφιξης
NAR
(ΑΟ)
για αποκάλυψη περιNEEDLELESS
φερικών φλεφών
SALINE LOCK KIT
2.
Ιμάντας
ή «ισοδύναμο»
σταθεροποί-ησης
ασφάλισης
συστήματος έγχυσης
υγρών, στο σημείο
καθετηριασμού
3. Δύο μαντηλάκια
εμποτισμένα
με
αλκοολούχο διάλυμα
για αποστείρωση της
περιοχής
4. Δύο αποστειρωμένες
γάζες
μικρού
μεγέθους
5.
Μια
διαφανή
μεμβράνη-tegaderm
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Α/Α

13

14

15

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

film
6.
Μια
βαλβίδα
μονόδρομης ροής –
needle free valve port
7. Ένα φλεβοκαθετήρα
18G
8. Μια προγεμισμένη
σύριγγα τύπου luer
lock 10cc Ν/S 0,9%
Παλμικό οξύμετρο 1. Nα είναι πιστοποιδακτύλου
ημένο
για
ιατρική
χρήση
2. Να έχει σκούρο
χρώμα
3. Ελάχιστες υπολογιζόμενες παράμετροι: ο
κορεσμός
της
αιμοσφαιρίνης
σε
οξυγόνο (SpO2) και οι
σφυξεις ανά λεπτο του
ασθενούς
Σύστημα
1. Δυνατότα έγχυσης Λόγω εξοικείωσης
ενδοστικής
υγρών διαμέσου της με το συγκεκριμένο
χορήγησης υγρών λαβής του στέρνου
τύπο προτείνεται το
τύπου FAST 1
2. Δυνατότητα εξασφάFAST 1
λισης ρυθμού ροής
Intraosseous
80ml/min
Infusion System ή
3. Ανεξάρτητο από
«ισοδύναμο»
μπαταρίες
4. Βαρος <200 g
5. Μικρό μέγεθος για
ευκολία μεταφοράς
6. Στη συσκευασία να
συμπεριλαμβάνεται
αυτοκόλλητο
Patch
στοχοποίησης σημείου
έγχυσης
μαζί
με
καλώδιο
έγχυσης
υγρών, προστατευτικό
πλαστικό
καπάκι,
κάλυμα
προστασίας
αιχμηρών
Εύπλαστος
1. Διαστάσεις:
Λόγω εξοικείωσης
νάρθηκας
91,4 Χ 13,9cm
με το συγκεκριμένο
ακινητοποίησης
2. Αδιάβροχος
τύπο προτείνεται το
τύπου sam splint 3. Ακτινοδιαπερατός
SAM SPLINT XL ή
4. Εύκολο στον καθα«ισοδύναμο»
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

Ένα (1)
τεμάχιο
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Δυο (2)
τεμάχια
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Ένα (1)
τεμάχιο
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

Α/Α

16

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

Kολάρο
ακινητοποίησης
αυχενικής μοίρας
σπονδυλικής
στήλης

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ρισμό
5. Επαναχρησιμοποιήσιμος
1. Να αποτελείται απο Λόγω εξοικείωσης
ανθεκτικά υλικά
με το συγκεκριμένο
2. Ρυθμιζόμενο μέγε- τύπο προτείνεται το
θος ανάλογα με το
χακί αυχενικό
μέγεθος του αυχένα
κολάρο της
του ασθενή
εταιρείας ΑΜΒU ή
3. Σκούρο χρώμα
«ισοδύναμο»
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
(ΣΑΚΟ)

Ένα (1)
τεμάχιο
Υποχρεωτικό
(ΑΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας
και στο σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος VII του παρόντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρμοσμένου» πρότυπου ΕΕΕΣ, το
οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση ως Προσθήκη «1/ΙΙΙ», με τη χρήση της
υπηρεσίας http://www.eprocurement.gov.gr, ESPDint, το οποίο (πρότυπο ΕΕΕΣ)
ανταποκρίνεται:
1.
Στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με
βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
2.
Στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ως άνω
αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1/ΙΙΙ» «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ)
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(Υπόδειγμα)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ) (Υπόδειγμα)
Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή PDF
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..
Α. ΔΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι της /των
Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης σύμβασης για την προμήθεια
………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) προς κάλυψη
απαιτήσεων του ΓΕΣ, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:
•
Την υπ’ αριθ ..……………….. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά
και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.
•
Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
•
Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή των προς προμήθεια υλικών για τα
οποία υποβάλλεται η συγκεκριμένη προσφορά
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων της πρόσκλησης και
της τεχνικής προδιαγραφής που απαιτούνται και αναλύονται στην πρόσκληση και τους
αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
3. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν
στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών στο συγκεκριμένο
χώρο τελικού προορισμού / παράδοσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
4. Αναλυτικά82:
82

Συμπληρώνεται ο Πίνακας της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «IV» υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της
παραγράφου της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, με την αντίστοιχη αναγραφή ότι τα προσφερόμενα
υλικά / είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την αναγραφή του όρου «Συμφωνώ» ή μη
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Όπως επισυναπτόμενος Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ), σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «V».
Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
2.4.3.3.2
Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ)
Π1
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
2.4.5.2
Π2
χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
4.1.2
Π3
χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο
6.1.1
Π4
χρόνος παράδοσης των υλικών / μέσων
2.2.7
Πιστοποιητικά ISO και λοιπές πιστοποιήσεις /
2.4.3.3.3
βεβαιώσεις
Π5
2.2.9.2.12
Αναφορά του τμήματος της σύμβασης
που
προτίθενται
να
αναθέσουν
υπό
μορφή
2.4.3.3.4
Π6
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση (αναλυτικά
στοιχεία) στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
2.4.3.3.5
Π7
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή
2.4.3.3.6
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ρήτρας κωδικοποίησης
Π8
Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάνει
επίκληση στην ικανότητα από τους τρίτους αυτοί θα
πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν
2.2.8.4
θα διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε
Π9
άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης της
σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο
φάκελο τεχνικής προσφοράς
Λοιπά κατά την κρίση του συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα (εφόσον απαιτείται) για την
………….
Π…….
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών / επιδόσεων του
προσφερόμενου υλικού / μέσου
…………

…………

………………..

συμμόρφωση με τον όρο «Δεν συμφωνώ» και την αναγραφή όπου απαιτείται της προσφερόμενης
«τιμής» / «υπηρεσίας». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται υποχρεωτικά οι
λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την κρίση της ΕΔ/Α με πλήρη
τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
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Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή των υλικών για το οποίο
υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συμμόρφωσης (ανά τμήμα), με
συγκεκριμένες σχετικές παραπομπές.

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1/IV» Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (Υπόδειγμα)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ)
(Υπόδειγμα)
Α/Α Τμήματος Σύμβασης: ……..
ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ83

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
83

Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) του Πίνακα της παραγράφου 3 της Προσθήκης «1»
έως «12» (αναλόγως του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά) στο Παράρτημα Ι – Τεχνική
Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..
Α. ΔΗΛΩΣΗ
Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι της /των
Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας ………… (ποσότητα / είδος
υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη
τους:
1.1
Την υπ’ αρίθμ…………. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις
Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και
της εν λόγω διαδικασίας σύναψης
1.2

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην
πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.
3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφοράς μας
περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και οι προσφερόμενες τιμές (ΠΤ), ανά
είδος έχουν όπως αναλύονται στον ακόλουθο Πίνακα:
3.1

Τμήμα .... (…………………) (υλικό): ………, … Ευρώ

3.2

Τμήμα .... (…………………) (υλικό): ………, … Ευρώ

.........
4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οικονομική
προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την κατασκευή / παραγωγή, την
μεταφορά και παράδοση αυτών και λοιπών όρων, στο συγκεκριμένο χώρο τελικού
προορισμού, την τήρηση όλων των προθεσμιών και εγγυήσεων, καθώς επίσης και τις
λοιπές υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί
και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι,
ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον
προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.
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6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισε /-αν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση
τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.
7. Η προσφορά ισχύει μέχρι την …..…… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 2.4.5. της παρούσας)
8. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι …… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 5.1.1. της παρούσας)

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και
Σφραγίδα /-ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ84)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα85)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 86.........
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ87.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ…………………………………………..88υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..89 /
της υπ αριθ ..... Σύμβαση “(τίτλος Σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της
πρόσκλησης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
84

Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
86
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
87
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
88
Όπως ανωτέρω υποσημείωση
89
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση
85
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εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε90

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Ο Διοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.
.
.

90

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΜΒΛΗΜΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./20….
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………………………………….

……… (μήνας) ……. (έτος)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 18
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 22
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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…..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«Δ»
«Ε»
«ΣΤ»

Πίνακας Συμβατικών Ειδών.
Τεχνική Προδιαγραφή Συμβατικών Υλικών
Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών
Πρόσκληση υπ. Αριθ. … / 2020
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύναψη της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16,
τους όρους της ………… πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα.
Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες προμήθειας / παραλαβής των συμβατικών
ειδών που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές
Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε από την Αναθέτουσα Αρχή
σε συνεργασία με το ΓΕΣ/Γ1-Γ4 (όπου κρίνεται αναγκαίο), μετά την ανάδειξη μειοδότη /-ών
και προσωρινό /-ούς ανάδοχο /-ους με βάση την / τις τεχνικοοικονομική /-ές προσφορά /ές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης
νομοθεσίας.
Σήμερα την ………………… 201….., ημέρα της εβδομάδος ……………… στο
γραφείο του Διοικητή της ….. προσήλθαν ο Διευθυντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ως εκπρόσωπος
του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα
Αρχή») σύμφωνα με την με αριθ. Φ……………………………………………………….
………………) εντολής και ο κ. ................................................ ως νόμιμος εκπρόσωπος
τ……………………………….
με
επωνυμία……………………
έδρα………………….
ΑΦΜ………………….. σύμφωνα με το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγγραφο
βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύμβασης (στο εξής
«Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα:
α.
Την ……………………………………απόφαση με την οποία κατακυρώθηκαν,
τα αποτελέσματα της διααδικασίας……………… (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με
ΑΔΑΜ:………..).
β.
Την προσφορά του Αναδόχου που υποβληθεί κατά το μέρος που δεν έρχεται
σε αντίθεση με την παρούσα.

συμφωνούν στην υπογραφή της σύμβασης …. / … όπως παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

Γενικά
Όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση υπ. αριθ. …….

Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι
αναφερόμενοι στα θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ,
ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της πρόσκλησης.
2.

Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

α.
Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα.
β.

Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το

ουδέτερο.
γ.
Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να
ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση.
δ.
Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
(που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών
προσώπων.
ε.
Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο
συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
στ.
Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, για
διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της
σύμβασης με κανένα τρόπο.
ζ.
Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς
περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή
Προσθήκη της σύμβασης, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
η.
Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο
σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.
θ.
Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα
Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των
Παραρτημάτων ή των Προσθηκών.
ι.

Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο

Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση, αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματα «Α» έως «Η»,
όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου μέρους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των συμβατικών ειδών
του Παραρτήματος «Α» του παρόντος, ως προς τις συγκεκριμένες ποσότητες και προς
διάθεση πιστώσεων (κόστος προμήθειας).
2.
Ειδών

Αντικείμενο της Σύμβασης - Τεχνικός Προσδιορισμός των Συμβατικών

α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): ………………….. («……………….») /
………………… («…………………….») και είναι σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή
του Παραρτήματος «Β» του παρόντος.
β. Αναλυτική σύνθεση – προσδιορισμός των συμβατικών ειδών, της
σύμβασης, όπως Παράρτημα «Γ» του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΤΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………
εκατομμυρίων …………….. χιλιάδων
………………
ευρώ (………………€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
β. Η εν λόγω δαπάνη δεν εντάσσεται στις «ειδικές απαλλαγές» κατά την
έννοια του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 11 του Ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14 ).
γ. Στις τιμές της παραγράφου α του παρόντος συμπεριλαμβάνονται το
σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα,
προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές
δαπάνες) που βαρύνουν τον προμηθευτή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι
παράδοσης των συμβατικών υλικών στον τελικό προορισμό (στρατόπεδο Αττικής).
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ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
(επιλέγεται ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής)

α.
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων).
β.
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με
το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων)
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής .
β. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παράγραφο 4 του Ν. 4412/2016, αναλύονται στην παράγραφο 5.1.4 της υπ.
αριθ. 78-2020 πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
γ Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(η εν
λόγω σύμβαση δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με τον
νόμο της παραγράφου 1.4.19 της πρόσκλησης), την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (πρόσκληση συμμετοχής).
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(1) Κράτηση ΕΑΔΗΣΥ:0,07

%
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(2) Κράτηση Α.Ε.Π.Π.: 0,06

%

(3) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%.
(4) Κρατήσεις 4% υπέρ ΜΤΣ.
γ. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του
καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία
των υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (εάν υφίσταται) ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ
1.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής (εάν απαιτείται)

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης να είναι
αορίστου χρόνου.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο
σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης.
ε. Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα
«ΣΤ» του παρόντος).
2.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

α. Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη
δήλωση στην Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας
καθορίζεται σε 0,5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και επιστρέφεται με το πέρας της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται.
β.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για ένα χρόνο (365 ημερολογιακές ημέρες)
………………….. (ή εάν διαφορετικά δηλώνει ο οικονομικός φορέας στην προσφορά του)
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από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συμβατικού υλικού και θα εγγυάται την
καλή λειτουργία της διόπτρας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
Διευκρίνηση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο
υλικό, που οφείλεται σε τριβή ή κακό χειρισμό ή αποθήκευση σε μη προβλεπόμενες
συνθήκες που δύναται να προκαλέσει φθορά, βλάβη ή / και δυσλειτουργία
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα «ΣΤ» του
παρόντος) οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και έχουν γίνει στο
σύνολό τους αποδεκτοί από τον ανάδοχο, κατά την υποβολή της προσφοράς του που
έγινε αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.

Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής Υλικών

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών
υλικών εντός της διάρκειας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.
β. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
γ. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς
να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
ε. Τμηματικές παραδόσεις των συμβατικών ειδών γίνονται αποδεκτές
εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες με το 1/3 της συνολικής συμβατικής.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
στ. Συγκεκριμένα οι τμηματικές παραδόσεις θα έχουν ως εξής:
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(1)
……..(ποσότητα).

1η

Τμηματική

Παράδοση,

την

…………

(ημερομηνία),

(2)
……..(ποσότητα).

2η

Τμηματική

Παράδοση,

την

…………

(ημερομηνία),

2.

Διαδικασία Παραλαβής Υλικών

α. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.
β. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.
Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα
διενεργηθούν οι έλεγχοι του άρθρου 14 του παρόντος.
γ. Η
επιτροπή
παρακολούθησης
και
παραλαβής,
μετά
τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου οριστικής παραλαβής των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε
(15) μέρες το αργότερο από την παράδοση. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή
απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016
δ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
ε. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
στ. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, δεν
απαιτείται η διεξαγωγή της προβλεπόμενης.
ζ. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
η. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
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πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
θ. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
3.

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
β. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
γ. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
δ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
α. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορούσε
να αποτραπεί ακόμη και με επίδειξη μέτρων εξαιρετικής επιμελείας και σύνεσης λόγω του
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή με άλλο πρόσωπο στην (δια
Νόμου) επιβαλλόμενη σε αυτόν ενέργεια.
β. Λόγοι ανωτέρας βίας, ενδεικτικά θεωρούνται:
(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος του αναδόχου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή στο
εργοστάσιο του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
(3)

Πλημμύρα και εν γένει εξαιρετικά δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.

(6)

Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
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μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

γ. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη
σύμβαση) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
δ. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
α. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που
έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
παρούσας.
β. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
(1) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
(2)

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

γ. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
(1) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που
έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς
στη σύμβαση.
(2) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία
δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
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γ. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
74 του ν.4412/2016.
δ. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
ε. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα,
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
στ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
ζ. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού
χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
η. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται
με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
θ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
α. Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύμφωνα με το
Παράρτημα «Ε» του παρόντος προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.
β. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών,
υποχρεωτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
(1)

Μακροσκοπικός Έλεγχος

(α) Ανεξαρτήτως αριθμού των συμβατικών ειδών, θα ελεγχθεί η
καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό
2%.
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(β)

Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Εντός πέντε (05) ημερών από παράδοσης του υλικού στον
συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.
(γ)

Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και περιοχή

του ν. Αττικής.
(δ)

Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού.
(2)

τεχνικής

Λειτουργικός Έλεγχος

(α) Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 2% της συνολικής
παραληφθείσας ποσότητας.
(β)

Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Ταυτόχρονα με τον μακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε (5)
ημερών από παράδοσης του υλικού στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση,
χρόνο και τόπο παράδοσης.
(γ)

Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και εφόσον
απαιτούνται ειδικές συνθήκες θαλάσσης τότε από κοινού και σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ
των συμβαλλομένων (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – Ανάδοχος) θα καθοριστεί στη σύμβαση, τόπος
ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης, ήτοι, θαλάσσια περιοχή Αργοσαρωτικού.
(δ)

Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
γ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

δ.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου οριστικής παραλαβής των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε
(15) μέρες το αργότερο από την παράδοση.
ε.
Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.
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στ.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες
– δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον / στους ανάδοχο /-χους.
ζ.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί
της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
η.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
θ.
Το αποτέλεσμα
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και

ι.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων Δικαστική Επίλυση Διαφορών
α. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 15 (Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου Κυρώσεις), 11. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 13. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
β. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από
τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία
εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
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Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α
του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
α.
Ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση / ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.
β. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ).
γ. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
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σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
δ. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα «ΣΤ»
του παρ’όντος), εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
ε. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της σύμβασης.
γ. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
δ. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 19
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ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το
οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από
τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
α. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που
θα αναλάβει.
β. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε
άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα
πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
γ. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας παραγράφου, η ΑΑ
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Δεν υφίσταται.
ΑΡΘΡΟ 22
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Εξουσιοδοτείται ο Δντης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την υπογραφή της σύμβασης
και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων μετά την ανάληψη υποχρέωσης / διάθεσης της
σχετικής απαιτούμενης χρηματοδότησης αυτών.
β. Το συμφωνητικό (σύμβαση) που θα υπογραφθεί διέπεται από το
Ελληνικό δίκαιο.
γ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο
ν.4412/2016, η υπ αριθ. ……………. πρόσκληση συμμετοχής (Παράρτημα «ΣΤ» του
παρόντος), εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία
αποτελούνται.
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δ. Οι όροι της υπ αριθ. ……………. πρόσκλησης συμμετοχής (Παράρτημα
«ΣΤ» του παρόντος), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η
Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία λήφθηκε η σχετική απόφαση κατακύρωσης
για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στον / στους συγκεκριμένο /-ους ανάδοχο /χους, αποτελούν Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης, όπως απαριθμούνται στα
περιεχόμενα και αναφέρονται στο τέλος του κειμένου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Τα αναφερόμενα στη συνέχεια του παρόντος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» δεν ακολουθούν το
συγκεκριμένο Υπόδειγμα του παρόντος πλην όμως κρίθηκε σκόπιμο να αναγραφούν για
την διευκόλυνση του έργου της ΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«Δ»
«Ε»
«ΣΤ»

Πίνακας Συμβατικών Ειδών.
Τεχνική Προδιαγραφή Συμβατικών Υλικών
Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών
Πρόσκληση υπ. Αριθ. … / 2020
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
Ταξχος Βασίλειος Μπέλλος
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Επιτελής 4δ
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