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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος
115 21 Αμπελόκηποι
Τηλ. : 210 – 870 5015 και 5013
Fax : 210 – 6445633
e – mail : yppa@haf.gr
URL : www.haf.gr

Φύλλα Διακήρυξης : 66

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 31/16
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
για την Προμήθεια
«Εβδομήντα Οκτώ (78) Συλλογών Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου Ψηφιακού Συστήματος
Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ)»,
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)
– Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 07:00 πμ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα , ώρα 15:00 μμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την
1 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Ψηφιακού
Συστήματος Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και
Δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ»

32330000-5
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

DΑP (DELIVERY ΑΤ PLACE) – INCOTERMS 2012, στις
εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ / Αεροδρόμιο Ελευσίνας.
O χρόνος παράδοσης των υλικών για την ΠΑ είναι ο
ελάχιστος δυνατός από την κατακύρωση της προμήθειας
και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα «Γ΄»
της παρούσας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

542.250,00
€
συμπεριλαμβανομένων
των
προβλεπόμενων
κρατήσεων
Η
προμήθεια
απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ

6,2476% επί της συμβατικής αξίας για εταιρείες εσωτερικού και 6,1036% για εταιρείες εξωτερικού.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το
άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4254/2014.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από πιστώσεις του Π/Υ της ΔΑΥ επί ΚΑΕ 1325/ΕΦ 11 –
410 έτους 2016
3274/20 Απρ 16/ΔΑΥ/Γ2/2 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

8 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

9 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

9 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΥΠΟ

9 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

9 Ιουνίου 2016

9 Ιουνίου 2016
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Έχοντας υπόψη :
1.
ισχύουν :

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και

α.
Του ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3257/2004 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β.
Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως αυτός όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.
Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ.
Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 202/19-8-05) «Αρχές και Κανόνες
για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου
και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου
για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠΔ).
ε.
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 68/ 20-3-07) «Καταχώρηση
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες
διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.
3801/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 163/4-9-09).
στ.
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 2, παραγρ. 4, εδάφιο 4, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 254/21-11-13).
ζ.
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173/30-9-10) «Δικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων
έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4055/12 (ΦΕΚ τ.Α΄ 51/12-3-12)
«Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
η.
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.
Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 14/2-02-12) «Επείγουσες
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής» κεφάλαιο Β΄, άρθρο 9ο «Συμπλήρωση του ΠΔ
118/07».
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θ.
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/14
(ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14) και ισχύει.
ι.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του
άρθρου 1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές».
ια.
Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄120/29-5-13) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ τ.Α΄242/6-11-13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις» (όσον αφορά στην ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ).
ιβ.
Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-07-13) «Φορολογία
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και
του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14).
ιγ.
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-3-14) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών
προμηθειών Δημοσίου».
ιδ.
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις (υποπαράγραφος ΙΑ.3 του 1ου άρθρου, με την οποία καταργούνται οι
διατάξεις παραγρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2286/95 που αφορούν στις κρατήσεις
΄΄υπέρ Δημοσίου΄΄ και ΄΄ΕΤΕΑ΄΄).
ιε.
Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.
2362/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/14 και ισχύει (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/8-8-14).
Επιπρόσθετα τις διατάξεις του άρθρου 77 παραγρ. 5 του Ν. 4270/2014 περί
δαπανών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που καταχωρούνται στον
ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες
(προσκλήσεις, προκηρύξεις ή διακηρύξεις διαγωνισμών), οι οποίες βαρύνουν πλέον
τις ειδικές πιστώσεις των κατά περίπτωση οικείων προϋπολογισμών των
Υπουργείων ή ΝΠΔΔ.
ιστ.
Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/8-8-14), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α΄ 29/19-3-15).
ιζ.
Του Ν. 4392/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 100/31-5-16) «Κύρωση της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία ϊδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και
άλλες διατάξεις» (άρθρο 2ο που αφορά στην παράταση της αναστολής ισχύος του
Μέρους Β΄ του Ν.4281/14 για την 1 Ιουλ 16).
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ιη.
Του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/16-3-07) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005».
ιθ.
Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 150/10-7-07) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)».
κ.
Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 194/22-11-10) «Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του
βάσει του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου
Οικονομικών.
2.
Τις κάτωθι αποφάσεις –
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

κανονισμούς

όπως

α.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/4232/22 Σεπ 07 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07).
β.
Την υπ΄ αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση
κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08
απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1753/2-9-08).
γ.
Την υπ΄ αριθμ. Φ.890/ΑΔ.880673/Σ.1538/22 Αυγ 12 Διαταγή
του ΓΕΑ/Δ6, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 3548/2007,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3801/2009.
δ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».
ε.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2390/16 Οκτ 13 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2677/21-10-13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των
διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων».
στ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/542/4 Μαρτ 14 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
ζ.
Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3335/11 Δεκ 14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄
204) όπως ισχύει».
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η.
Την ΑΔ.Φ.831/1996/Σ.532/20 Απρ 16/ΔΑΥ/Γ2/5γ εντολή
διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής (Διοίκηση
Αεροπορικής Υποστήριξης/ ΔΑΥ) και τις ΑΔ.Φ.691.13/2461/Σ.493/26-052016/ΔΑΥ/Γ1/6
και
ΑΔ.Φ.691.13/2623/Σ.525/06-06-2016/ΔΑΥ/Γ1/6
όπως
συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε αυτή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3.
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για
την προμήθεια «Εβδομήντα Οκτώ (78) Συλλογών Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου
Ψηφιακού Συστήματος Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε
Α/Φ της ΠΑ)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 542.250,00 €
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.
4.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον
Ελληνικό Τύπο.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Ν. 4155/13, της Υ.Α Π1/2390/16-10-2013, των ΠΔ 60/07 και ΠΔ 118/07 και τα
καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
5.

6.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
18 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013.
7.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας θέματος και ειδικότερα :
α.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ.

Συνεταιρισμοί.

δ.

Κοινοπραξίες.
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Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ΄ αυτήν η συμφωνία
πλαίσιο, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο.
8.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας
συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την
εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :
(1)
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
(2)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών
αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
(ΓΓΕ) αποστέλλοντας :
α/
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
β/
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή
αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
β.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο
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ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
9.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η
υλοποίηση της προμήθειας καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»

10.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
την 1 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο,
πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του
Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 του Παραρτήματος
«Α΄» (Γενικοί Όροι), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
11.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 118/07
(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – ΚΠΔ), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από
το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε
τέσσερις (4) ημέρες.
12.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ΄ του ΠΔ 118/2007, σε
περίπτωση
που
ζητηθούν
από
τους
ενδιαφερόμενους
προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της
διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές
παρέχονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται ομοίως ηλεκτρονικά το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.
13.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του
ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα
παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
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πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με
τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
14.
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο
μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει
στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
15.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
16.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

α.
Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων) στις 8 Ιουνίου 2016.
β.
Στο Τεύχος Διακηρύξεων
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις 9 Ιουνίου 2016.
β.

Δημοσίων

Συμβάσεων

της

Στον ελληνικό τύπο στις 9 Ιουνίου 2016 και συγκεκριμένα στις

εφημερίδες :
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :
1)
2)
3)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

γ.
Στον ιστότοπο του
9 Ιουνίου 2016 με ΑΔΑ : 7ΑΒΑ6-ΟΨΩ
δ.
Στον ιστότοπο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
16PROC004551809

17.

Προγράμματος

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

στις

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
στις 9 Ιουνίου 2016 με ΑΔΑΜ :

Περίληψη της διακήρυξης :

α.
Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) και
β.

Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς :

(1)
εμπορικά Επιμελητήρια.

Στα

βιοτεχνικά,

επαγγελματικά,

βιομηχανικά

και
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(2)
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).
18.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνουν την Υπηρεσία, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα για την Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
19.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας
(www.haf.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ με
κωδικό διαγωνισμού : 24574
20.
Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται :
α.
Κατά το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Τμήμα
Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές : Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη τηλεφ.
210 – 8705015, Σγός (Ο) Μαρία Γκούρλα τηλεφ. 210 – 8705013 και Υπσγός (Ο) Παν.
Μπαλτζής τηλεφ. 210 – 8705017.
β.
Κατά το στάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού στο Τμήμα
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές : Ανθστής (ΥΤΑ) Παναγιώτα
Αγοραστού τηλεφ. 210 – 8705023 και Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ευστάθιος Ταξιάρχου τηλεφ.
210 – 8705056.
21.
Η
παρούσα
συγγραφή
υποχρεώσεων
Φ.831/ΑΔ.1996/Σ.532/20 Απρ 16 εντολή της ΔΑΥ/Γ2/5α.

εγκρίθηκε

με

τη

.
Αθήνα : 9 Ιουνίου 2016

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ με Β΄ Βαθμό
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο
Άρθρο 15ο
Άρθρο 16ο
Άρθρο 17ο
Άρθρο 18ο
Άρθρο 19ο
Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο
Άρθρο 22ο
Άρθρο 23ο
Άρθρο 24ο
Άρθρο 25ο
Άρθρο 26ο
Άρθρο 27ο
Άρθρο 28ο

Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Υποχρεωτικοί Όροι
Κριτήρια Επιλογής, Πρoσόvτα και Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής και
Κατακύρωσης
Προσφορά Ενώσεων Προμηθευτών – Κοινοπραξιών
Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης και Υποβολής Προσφορών
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Προσφερόμενα Είδη – Στοιχεία για τη Χώρα
Καταγωγής/Προέλευσής τους
Προσφερόμενη Τιμή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση
Τιμών
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης
Πρoσφoρώv – Ανάδειξης Μειοδότη – Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης Διαγωvισμoύ
Απόρριψη Προσφορών
Κρίση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού – Ανακοίνωση
Κατακύρωσης
Κατάρτιση της Σύμβασης
Παράδοση – Παραλαβή
Εγγυοδοσία
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή
Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου
Ανωτέρα Βία
Αποκλεισμός προμηθευτή
Ενστάσεις – Προσφυγές
Εκχωρήσεις
Εμπιστευτικότητα
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Εισπράξεις Διακαιωμάτων του Δημοσίου
Επανάληψη Διαγωνισμού
Λοιπές Διατάξεις
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Άρθρο 1ο
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια «Εβδομήντα
Οκτώ (78) Συλλογών Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου Ψηφιακού Συστήματος
Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ)».
2.
Η προμήθεια θέματος δεν είναι διαιρετή και η κατακύρωση του
διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
3.
Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι
ενδεικτικές και δύνανται να αυξομειωθούν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
21 περίπτ. (α) του ΠΔ 118/07, αναλόγως των απαιτήσεων της Υπηρεσίας,
εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. Η αυξομείωση δεν
θα έχει
καμία επίδραση στην τιμή και στους υπόλοιπους όρους της
προμήθειας των ειδών.
Άρθρο 2ο
Υποχρεωτικοί Όροι
Όλοι οι περιεχόμενοι – στην παρούσα διακήρυξη – όροι και απαιτήσεις
είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη
την προσφορά τους και τους αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
Άρθρο 3ο
Κριτήρια Επιλογής, Πρoσόvτα και Δικαιoλoγητικά Συμμετοχής και
Κατακύρωσης
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, ειδικότερα :
▬

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

▬

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

▬

Συνεταιρισμοί.

▬

Κοινοπραξίες.

2.
Οι ως άνω δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ τ.Α΄ 139).
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, οι όροι «προμηθευτής» και
«ανάδοχος» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1
κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων προμηθευτών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων
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προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

ορισμένη

νομική

μορφή

4.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν
ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf,
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του ΠΔ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά
περίπτωση κατωτέρω :
α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

► Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση
εγγράφων :
 Aναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
 Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και
θεώρησης των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.
4250/2014.
 Αναφορικά με τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό, τις
μεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα
διοίκησης κλπ των οικονομικών φορέων, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα
στο άρθρο 2 του Ν. 4250/2014.
(1)

Έλληνες Πολίτες

(α)
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος παραρτήματος. κατά το άρθρο 157
παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14) και την παράγραφο 1.2.3 του
άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν
στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
(β)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
1/

Θα

αναγράφονται

τα

στοιχεία

του

2/

Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία

διαγωνισμού.
υποβολής της προσφοράς του :
α/
δεν
έχει
καταδικασθεί
με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1
του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο άρθρο 43
παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι :
1
συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της
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98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ.
1),
2
δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 19525.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),
3
απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
4
νομιμοποίηση
εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό
Δίκαιο με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/05,
5
για
κάποιο
από
τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, απ΄ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη,
6
για υπεξαίρεση, απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία,
β/
δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
γ/
είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές,
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του,
δ/
είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4)
του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07,
ε/
Δεν τελεί σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού,
3/
Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β΄ ΠΔ 118/07),
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(γ)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07 ότι :
1/
δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του,
2/
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,
3/
δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που
εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή
των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες
κλπ),
4/
δεν
έχει
διαπράξει
σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
5/
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
6/
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου,
7/
δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα
διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
(δ)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται :
1/
ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί
περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς που
μνημονεύονται στην ανωτέρω παραγρ. 4α.(1)(β)2/ε/,
2/
ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του
σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
3/
ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,
ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για την
οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση,
σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
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4/
ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που
περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό
τους,
5/
ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση της
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 ότι δεν θα
χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία
αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην
ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.
6/
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση, και την
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
7/
ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε
δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
(ε)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η έδρα εγκατάστασης της
επιχείρησης και η πλήρης επωνυμία της.
(στ)
Παραστατικό
εκπροσώπησης,
εφόσον
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. γ΄ του
ΠΔ 118/07).
(ζ)
Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(η).
Κατάσταση με τις ελληνικές ή/και ξένες
Υπηρεσίες, στρατιωτικές και πολιτικές που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν το
προσφερόμενο σύστημα ή τα επιμέρους υποσυστήματα.
(θ).
Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και
προσωπικού του γραφείου και των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου
αναδόχου (εφόσον υπάρχει).
(ι).
Κατάσταση
με
στοιχεία
των
εργοστασίων/εταιρειών κατασκευής των προσφερομένων υλικών (επωνυμίες –
διευθύνσεις – στοιχεία επικοινωνίας).
(ια)
Τυχόν
πρόσθετα
δικαιολογητικά
απαιτούνται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας.

που

(2)
Αλλοδαποί : Το σύνολο των δικαιολογητικών που
αναφέρονται ανωτέρω [παράγραφος 4α.(1)] για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά
ως προς το περιεχόμενο της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την
εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση παρ. 4α.(1)2/δ/) δύναται έναντι αυτού
να αναγραφεί ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παράγραφος 4α.(1)2/ε/ της ζητούμενης
υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
«ε/
Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση
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ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι
δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,»
(3)

Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά :

(α)
Όλα τα παραπάνω
παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι :

δικαιoλoγητικά

των

1/
οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ
και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,
2/
οι απαιτούμενες
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ΄ αυτούς.

κατά

τα

ανωτέρω

(β)
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και
της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα
όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα :
1/

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη

μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) :
α/

Το

ΦΕΚ

συστάσεως

της

εταιρείας,
β/
Αντίγραφο από το τηρούμενο
στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να
προσκομίζεται κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ,
γ/
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά
περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα
ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν προσκομίζεται
κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ
για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας.
δ/
Το
ΦΕΚ
της
ισχύουσας
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές
αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας,
αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό
πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για
τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας
Αρχής,
2/
Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη
μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α/
Αντίγραφο από το τηρούμενο
στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή του καταστατικού της
εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχετικά
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ΦΕΚ.
β/
Πλήρη σειρά των εγγράφων που
τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό
διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ,
γ/
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά
περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα
ΦΕΚ.
3/

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη

μορφή προσωπικών εταιρειών :
α/
Αντίγραφο του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο
σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β/
Πλήρη σειρά των εγγράφων που
τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό
διαχειριστή και εκπροσώπου της,
γ/

Πιστοποιητικό περί μεταβολών

της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
4/

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :

α/
Ανάλογα με τη μορφή τους,
αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω στις υποπαραγράφους (3)(β)1/, (3)(β)2/ και (3)(β)3/ τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β/
Σε περίπτωση που το οικείο
κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο
πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες
υποψηφίων.
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα
Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισμού.
(4)

Οι Συνεταιρισμοί :

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 4.α.(1), 4.α.(2) και 4.α.(3). Επιπλέον αυτών
απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. Δ΄ περιπτ. 3 του ΠΔ 118/07).
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Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν
τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ΄ αυτόν.
(5)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι κοινοπραξίες :
(α)
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(β)
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών
αναδόχων ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη
αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην
οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος
της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση
των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι
σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους :
1/
Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση της προμήθειας.
2/
Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα
περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο
περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
3/
Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που θα ταχθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
(γ)
Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του
προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της,
εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
(δ)
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της
ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για :
1/

τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή

2/

τη

την κοινοπραξία και
συμμετοχή

του

μέλους

στο

διαγωνισμό.
(6)
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
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(7)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ (για τα
οποία αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή μόνο). Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις
ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Λοιπά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
αναφέρονται : εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς, τυχόν απαιτούμενα δείγματα κλπ.
(8)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
(9)
Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής
των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

5.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ
118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf
και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή
στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
α.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή
3 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα :
(1)

Οι Έλληνες πολίτες :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα :
1/
παραγρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή :

Τα

προβλεπόμενα

στο

άρθρο

43

α/
συμμετοχή
σε
εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β/
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195
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της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ/
απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ/
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄
173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 305/2005).
2/
Παράβαση των άρθρων α) 30 παραγρ. 1,
2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παραγρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με το
αντικείμενο της προμήθειας.
3/
Υπεξαίρεση,
απάτη,
εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ.
α΄ περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των
οποίων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία.
(β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6
παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του ΠΔ
118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν.
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον προμηθευτή, με την
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οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
(δ)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του ΠΔ 118/2007).
(2)

Οι αλλοδαποί :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του ΠΔ
118/2007).
Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση
του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8
παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ΄ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
(γ)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
Επισημαίνεται
ότι τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκομίζονται
αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.

(3)

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

(α)
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά
για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1
του ΠΔ 118/2007).
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Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο
συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των
διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κλπ), προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι
απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων
αυτό.
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου.
(β)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6
παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα
πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ.
α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(δ)
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από το Τμήμα
Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄
περ. 4 του ΠΔ 118/2007).
(4)

Οι Συνεταιρισμοί :

(α)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα
παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του ΠΔ 118/2007).
(β)
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3)
του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για
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ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παραγρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο
6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 2 του ΠΔ 118/2007).
(γ)
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του ΠΔ 118/2007).
(5)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και οι κοινοπραξίες :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή
που
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε΄ του ΠΔ
118/2007).
(6)
Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και
α(2)(γ), επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις
χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του ΠΔ 60/2007. Σε
περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
(7)
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε
αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
β.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών παραγρ. 5α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισμό του
προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου
20 παραγρ. 2 του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 4ο
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών – κοινοπραξιών

1.
Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά,
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
2.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
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προμήθειας θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
συμφωνίας πλαίσιο.
3.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και
στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 5ο
Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών –
Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα
δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11
και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) καθώς και στις
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013.
2.

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως

εξής :
─ Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά» και ,
─ Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο
σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
3.
Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :
α.
Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), καθώς και
τα πρόσθετα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο άρθρο [1]
των ειδικών όρων (Παράρτημα «Β΄»).
β.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :

(1)
Περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των
τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η τεχνική
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προσφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τυχόν υλικό τεκμηρίωσης (όταν
απαιτείται), όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η
κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
(2)
Τα
λοιπά
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
προσδιορίζονται στο άρθρο [2] των ειδικών όρων (Παράρτημα «Β΄»).

που

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
4.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση
οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»)
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
5.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται
επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : π.χ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, τυχόν απαιτούμενα
δείγματα.
7.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ τ.Α΄
74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω
διατάξεις.
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8.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να
φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
9.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία
θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα :
α.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από
την οικονομική προσφορά και πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3
των Ειδικών Όρων (παράρτημα «Β΄»).
β.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των
επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και
άλλες σχετικές δαπάνες).
γ.
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα
είναι οι τιμές των ειδών ανά προϊόν.
δ.
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη
«ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά
συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
11.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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12.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικών
της
οικονομικής
προσφοράς
στον
(υπο)φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε
απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
13.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από
τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του
οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε
έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους με
εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής
προσφοράς» και «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα,
εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με
απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.
14.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι
σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για
το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των
υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται
αμέσως.
15.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των
προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα.
16.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6
του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
17.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους
φακέλους για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν
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ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
18.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη
μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την
καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς.
19.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην
πρoσφoρά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το
δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ΄ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
20.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση
του άρθρου 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του ΠΔ 118/2007 κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως
ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
21.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές
ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
22.
Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας
έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική
περιγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ 118/2007).
23.
Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.

του

25.
Εναλλακτικές προσφορές για την προμήθεια δεν γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής,
ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση
να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
26.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να
σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων
στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
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που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
27.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.

Άρθρο 6ο
Χρόνος ισχύος προσφορών

1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον
καθοριζόμενο από το άρθρο 5 των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που
υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα), καθώς και για το
χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν
οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύμφωνα με την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση,
οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου
από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως
(ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με
το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας,
που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται
να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της τυχόν ζητούμενης
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Άρθρο 7ο
Προσφερόμενα Είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους

1.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην προσφορά
τους υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή
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αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, με την πλήρη επωνυμία της εταιρείας τους καθώς και την έδρα
εγκατάστασης της.
Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση (δικαιολογητικά
συμμετοχής), απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην
προσφορά τους δήλωση για τη χώρα καταγωγής – προέλευσης των ειδών που θα
προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007). Οι δηλώσεις αυτές
υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ 118/2007).
Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχουν οι πιο πάνω δηλώσεις, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παράγει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά του, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη
δήλωσή της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
την επιχειρηματική μονάδα που θα κατασκευάσει/παράγει το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παράγουν οι ίδιοι το
τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν
την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά
τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους της παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά,
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, προς τον φορέα ότι η
κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής/παραγωγής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του
προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα
που δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων, η οποία ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη
σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής,
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα
κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
Κατ΄ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο ή των εκτελεστικών
συμβάσεων αυτής, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να
εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους
σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της
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Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή
την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη συμφωνία πλαίσιο ή των εκτελεστικών
συμβάσεων αυτής, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
7.
Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 8ο
Πρoσφερόμεvη τιμή

1.
Η προσφερόμενη τιμή, πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), ενώ σε αυτή
περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς,
χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες
κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) καθώς και όλα τα έξοδα έως την παράδοση
των ειδών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΠΑ,
βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Το
τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου συμμετέχοντα προμηθευτή θα δοθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 3 του παραρτήματος «Β΄» της παρούσας.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
2.
Πρoσφoρές με τις οποίες δε δίνεται η τιμή σε ευρώ (€) ή καθορίζεται μ΄
αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.
3.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει
απ΄ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4.
Προσφορές που
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

θέτουν

όρο

αναπροσαρμογής

της

τιμής,

5.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη «πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά» όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική
προσφορά.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση
της οικονομικής προσφοράς (πχ σχετικά με την οικονομία της προμήθειας/τις
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο
υποψήφιος θα παράσχει την προμήθεια/την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης).
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν
ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
7.
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να
τροποποιήσουν τους αρχικούς. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για το αμετάβλητο της
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προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με
βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του προσφορά.
8.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή
της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
9.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι
προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών
Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, δεσμεύονται με την
προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για
εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Δεν έχουν την
υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την
Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο
που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την ΕΕ στο
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Άρθρο 9ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών –
Ανακοίνωση τιμών

1.
Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
2.
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης
των πρoσφoρώv τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών σε ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στους
ειδικούς όρους συμφωνιών της διακήρυξης (Παράρτημα «Β΄» άρθρο 7ο § 3).
3.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση
μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
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Άρθρο 10ο
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv –
Ανάδειξης μειοδότη – Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
Κατακύρωση διαγωvισμoύ

1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ)
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα :
α.
Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται
στους ειδικούς όρους συμφωνιών της διακήρυξης αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι
(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β.
Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους
με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των
προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
γ.
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΔΔ προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την
πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια
ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις
τεχνικές περιγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή τους, αν
προβλέπεται το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
ε.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι
πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να
απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα
εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και

Σελ. 35

κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί)
τις ζητούμενες
συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

διευκρινίσεις

–

στ.
Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό
αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το
στάδιο του διαγωνισμού.
ζ.
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από
την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται
ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται
με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για
ενημέρωση.
η.
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –
τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και μετά
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το
προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
θ.
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ
προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο
περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ι.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και
αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επί μέρους
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζovται από
την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
ια.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών
προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων
της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο
κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της
αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ.
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα
προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)

Αρχή εκδίδει κατά τα
διαγωνισμού. Η απόφαση
διαγωνισμού και σχετική
με χρήση του Συστήματος
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αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
ιγ.
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της
εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω
στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την
εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παραρτήματος «Α΄» της παρούσας.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
τους και σε έντυπη μορφή στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

ιδ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται
από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
ιε.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ.
Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση
του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για
την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή
εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην
Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης.

2.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα
ακόλουθα :
α.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή – απαιτήσεις/απαράβατους όρους της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους
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όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από πρoηγoύμεvη
γvωμoδότηση της ΕΔΔ.
β.
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση
της ΕΔΔ.
γ.
Το κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωvισμoύ είναι αποκλειστικά η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ.
Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες
πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται,
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή
έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
ε.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με
χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο.
Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική
ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα.
Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό
ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για
το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία
αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη
προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.
στ.
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που
υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
3.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης.
4.
Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς, εκτός από τα
οικονομικά, κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες, ήτοι :
α.

Ομάδα 1η : (Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και

απόδοσης).
β.
Ομάδα 2η : (Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, στην
οποία περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους
του Προμηθευτή, η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης
των υλικών).
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5.
Οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων 2α και 2β ορίζονται σε
ποσοστό επί τοις εκατό 76 και 24, αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης
των Ομάδων ορίζεται επί μέρους συντελεστής βαρύτητας και το άθροισμά τους, για
κάθε Ομάδα, ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας. Οι
ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης, όπως επίσης και ο συντελεστής
βαρύτητας των επί μέρους στοιχείων κάθε ομάδας και η βαθμολογία των στοιχείων
που την απαρτίζουν, αναλύονται στην Τεχνική Προδιαγραφή του διαγωνισμού.
6.
Η βαθμολόγηση της προσφοράς, με βάση τα καθορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης, γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του ΠΔ
118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο εκάστης ομάδας κριτηρίων
βαθμολογείται ως εξής :
α.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποψηφίου προμηθευτή
δεν πληροί έστω και έναν από τους απαράβατους όρους, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, οι απαράβατοι όροι (είδος στοιχείων με ένδειξη «Απαρ.»)
δεν φέρουν συντελεστή βαρύτητας.
β.
Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτεται η τεχνική
προδιαγραφή.
γ.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων
είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη
βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
δ.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από
100 έως 110 βαθμούς.
7.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη
που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της προσφερόμενης τιμής προς τη βαθμολογία
της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
8.
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της
Επιτροπής του διαγωνισμού.
9.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ
118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
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10.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά
το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ/τος, υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη Προσφορών

1.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η προσφορά του
υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις :
α.
Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος.
β.
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης ή/και
παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 3 του παρόντος
Παραρτήματος.
γ.
Μη ταυτόσημη ημερομηνία της ψηφιακής υπογραφής και της
υπεύθυνης δήλωσης.
δ.
Διαφορετική
ημερομηνία
ηλεκτρονικής
υποβολής
των
υπεύθυνων δηλώσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ από την ημερομηνία ψηφιακής
υπογραφής τους, εκτός των αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη.
ε.

Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών

στ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

κατακύρωσης.

ζ. Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών
στοιχείων εντός των ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα.
η.
Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό
αίρεση, ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμών.
θ.
Προσφορά στην οποία εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο
της τεχνικής προσφοράς.
ι.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για
την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο
σύστημα.
ια.
Προσφορά που το
προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

συνολικό

τίμημα

υπερβαίνει

τον

ιβ. Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη
από την διακήρυξη προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.
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ιγ. Υπάρχει έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική
γλώσσα σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
ιδ. Υπάρχει έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης, σε
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
ιε.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν δίνονται σε ευρώ ή δίνονται σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
ιστ.

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της

διακήρυξης.
ιζ.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
ιη. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να
υποβληθεί από τη διακήρυξη.
ιθ.
Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά.
κ.
Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα
επιμέρους είδη της προμήθειας.
κα.
Δεν έχει συνταχθεί
προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

και

υποβληθεί,

σύμφωνα

με

τα

κβ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από
έλεγχο που δύναται να διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή, είτε κατά την διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.
κγ.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την
παρούσα διακήρυξη.
2.
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά
προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν
οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται
να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα
Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το προσφερόμενο είδος, για το οποίο
δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή
υπερκαλύπτει) στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο
οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
3.
Οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου είναι ενδεικτικοί και όχι
αποκλειστικοί, εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους
οποίους οι προσφορές κρίνονται απαράδεκτες.
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Άρθρο 12ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης

1.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :
α.

Κατακύρωση της προμήθειας.

β.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του ΠΔ 118/2007.
γ.
εξής περιπτώσεις :

Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις

(1)
Όταν η Υπηρεσία δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο
της προμήθειας θέματος είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτό.
(2)
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος
που επιβάλλουν την ματαίωση.
2.
Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή
και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
23 παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω,
με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3.
Ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε
ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο
χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου από την
κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
4.
Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την
άσκηση ένστασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν
συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο
χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν
άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή
δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

5.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει
να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, υπέρ της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 13ο
Κατάρτιση της σύμβασης

1.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το
παράρτημα «Ε΄» αυτής.
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε
αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ΄ αυτόν. Δεν
χωρεί διαπραγμάτευση
στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του.
2.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.
Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παραγρ. 2 του
ΠΔ 118/2007.
4.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση
διαιρετού είδους, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής,
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η
ποσότητα που παραδοθηκε.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Άρθρο 14ο
Παράδοση – Παραλαβή

1.
Τα προς προμήθεια είδη, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως
κατάλληλα προς χρήση, θα πρέπει να παραδοθούν στον τόπο παράδοσης και εντός
του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στους ειδικούς όρους.
2.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παραγρ. 2 του
ΠΔ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της
Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του ΠΔ
118/2007).
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,
τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και
εφόσον δεν έχει παραδοθεί το συμβατικό υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του
προμηθευτή εκπτώτου.
3.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον
προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
4.
Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που
υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Η οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει από το
αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας / Επιτροπή Παραλαβής (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ), σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
α.
Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού
αντικειμένου είναι η ακόλουθη :
(1)
Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών
(ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο
αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
(2)
Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια
Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των ειδών), άδεια
εισόδου του προσωπικού τους.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από την
αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ), με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου
εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό
πρωτόκολλο.
6.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτίο αποστολής τον
αριθμό της σύμβασης.
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Άρθρο 15ο
Εγγυοδοσία
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (τ.Α΄ 139)
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης
να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα
στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση
προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίνεται σε ευρώ (€).
2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής :

α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, ποσοστού 2% επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης.
β.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση
με
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται : α) στους
συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει
ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων
ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της
σύμβασης και την υποβολή απ΄ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα
επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης.
δ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες (άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/14), αν δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αν δεν προσέλθει εγκαίρως για την
υπογραφή της σύμβασης.
3.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης :

α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συvoλικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου.
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β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης των υλικών.
γ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον προμηθευτή
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον κατατεθεί η εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών.
4.

Εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον
ανάδοχο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση (δ) του άρθρου 157 του
Ν.4281/14, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την προσφορά του.
5.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
6.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14
7.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με
τα επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα. Διαφορετική διατύπωση
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά
ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό
περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
8.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η
αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης
του/ων είδους/ειδών.
9.
Τυχόν πρόσθετοι όροι που αφορούν τις εγγυητικές επιστολές
καθορίζονται στους ειδικούς όρους.
Άρθρο 16ο
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή
1.
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, σε περίπτωση που το υλικό
παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της τυχόν
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07,
επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :
α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει το ¼
του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ
118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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β.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από
το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β.
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών. Σε περίπτωση
που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται
σ΄ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής
τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα.
Στην περίπτωση
αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή
τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή
των υλικών.
4.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
5.
Εφόσον ο προμηθευτής 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 ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
6.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της
προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής
ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

και οι τόκοι

8.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά
από προηγούμενη κλήση προς απολογία του προμηθευτή και αφού έχει συνταχθεί
για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου που να διαπιστώνει κατά
τρόπο επαρκή την παράβαση.
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9.
Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η επιτροπή
ελέγχου συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Μονάδας, είτε ύστερα από
έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από τμήματα της Υπηρεσίας.
10.
Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του αποτελεί και
αξιόποινο αδίκημα.
11.
Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει ένσταση – προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 15 παραγρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Επί της
ένστασης – προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την
Διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (άρθρο 38 παραγρ. 2β ΠΔ 118/07). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική
προσφυγή.
12.
Αν η ένσταση – προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η
επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό
αποδίδεται στον προμηθευτή με την επόμενη αμοιβή του. Η απόρριψη της
προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή.
13.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης.
14.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
Άρθρο 17ο
Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου

1.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει απ΄ αυτήν, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα
από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ. Με τηv ίδια διαδικασία o
προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσov παραβίασε τους όρους της σύμβασης,
όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης.

2.
Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσov
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.
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3.
Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά
ή διαζευκτικά oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παραγρ. 5 του ΠΔ
118/07, όπως παρακάτω :

α.
Έκπτωση από την στο όνομά του γενόμενη κατακύρωση, την
ανάθεση ή τη σύμβαση, και από κάθε εν γένει δικαίωμά του απ΄ αυτήν.
β.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του οικείου Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ.
γ.
Ανάθεση της σύμβασης, σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή, είτε από τον επόμενο μειοδότη στην ανοικτή διαδικασία, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007 και με καταλογισμό σε βάρος του κάθε άμεσης ή
έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
τα οποία εισπράττονται, είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με
τις διατάξεις, για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη
και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του αντικειμένου του
διαγωνισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
δ.
Εφαρμογή των ποινικών ρητρών (κυρώσεων) που
προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος, στην εκτέλεση
των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ε.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή. Ο
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.
3.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
4.
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση της την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω
ή εν μέρει κατά την κρίση της, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός
του, στην περίπτωση που :
α.
Δεν
προηγούμενα άρθρα.

εκτελέσει

ο

προμηθευτής

τα

συμφωνηθέντα

στα

β.
Δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας
σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών.
γ.
Ο προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή
αναθέτει την προμήθεια υπεργολαβικά, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία με την
Υπηρεσία.
δ.
Ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
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αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
5.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η
επιβολή των αναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος
καταλογισμού σε βάρος του προμηθευτή της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων
δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση της Υπηρεσίας σε άλλο
προμηθευτή. Περαιτέρω η Υπηρεσία δικαιούται να αναστείλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον
προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, οι δε εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
6.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και
δαπάνες του προμηθευτή που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά
του σχετικού διαγωνισμού.
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ΠΔ 118/07, o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
8.
Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου από τη
σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv
πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίνεται σε βάρος
τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού
γίνεται δεκτή.
9.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 3 του ΠΔ 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή
η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007).
10.
Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση
αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του ΚΠΔ
(ΠΔ 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
11.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην
Υπηρεσία, σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς και προκληθεί
βλάβη, φθορά ή καταστροφή του είδους, ίσης με την αξία του καταστραφέντος
υλικού.
12.
Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα
χρησιμοποιήσει κατά την προμήθεια του αντικειμένου του διαγωνισμού δεν έχουν
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί,
ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.
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13.
Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή
την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον :
α.

Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας.

β.

Συvτρέχoυv λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 18ο
Ανωτέρα Βία

1. Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του
όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει
μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης από τα δύο μέρη.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε
γεγονότα όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόμενους του
αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους
κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες,
κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές,
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον
έλεγχο των εμπλεκόμενων μερών και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της
Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή
στον τόπο εγκατάστασης του αναδόχου και τα οποία δε δύναται να αντιμετωπιστούν
από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια.
2.

Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας :

α.
Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. Στην περίπτωση
αυτή, καύσιμα θα χορηγούνται στον αγοραστή κατά απόλυτη προτεραιότητα.
β.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή, των υπεργολάβων και των
συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
3.
Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν
από τον προμηθευτή, εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και
να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Εφόσον τα
γεγονότα είναι διαρκή, ο προμηθευτής πρέπει να τα αναφέρει μέσα στην ίδια
προθεσμία την έναρξη και λήξη τους.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί τη συνδρομή
λόγω ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
4.
Επισημαίνεται ότι, κανένας από τους λόγους ανωτέρας βίας δε θα
γίνεται αποδεκτός από την Υπηρεσία, σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδίδει
τα προς προμήθεια είδη του συμβατικού αντικειμένου σε άλλον καταναλωτή κατά τις
ημερομηνίες που επικαλεστεί αδυναμία παράδοσης στην ΠΑ.
5.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας υλικών για λόγους ανωτέρας βίας, ο
προμηθευτής κατανέμει τη διαθέσιμη – προσφερόμενη ποσότητα με βάση τις
ποσότητες του προγράμματος παραλαβών της συγκεκριμένης περιόδου
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όμως τις ανάγκες του αγοραστή κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Σελ. 51

6.
Αφού αρθούν οι λόγοι της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προγραμματίσει την παράδοση των
ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ανωτέρας βίας προς
αποκατάσταση του προγράμματος στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές αλλά χωρίς να
υποληφθεί στις ποσότητες του τρέχοντος προγράμματος παραδόσεως και κατά
προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους πελάτες.
Άρθρο 19ο
Αποκλεισμός Προμηθευτή

Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τους
διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία
προμήθειας ιδίου συμβατικού αντικειμένου.
Άρθρο 20ο
Ενστάσεις – Προσφυγές

1.
Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη
διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.
2.
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά)
στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη
γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος προμηθευτής και
ασκούνται προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.
3.
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας
την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με
ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η
σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του
κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης,
όπως αυτή έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013.
4.
Ειδικά για τις προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,
διευκρινίζεται ότι αυτές υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
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τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Η προσφυγή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό
όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει
την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
5.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :

Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
ενστάσεων/προσφυγών.

Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την
αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους.
Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων –
Προσφυγών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο
υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα
απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον
προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι προσφεύγοντες
λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση,
του σώματος της αποφάσης μετά του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων
– Προσφυγών, στο Σύστημα καθώς και την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό σε αυτούς.
6.
Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την
άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων της
διαδικασίας διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών.
7.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ
118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει
η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ.
Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως
διoικητική πρoσφυγή.
Άρθρο 21ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα μειοδότη
προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
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απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της αρμόδιας
Υπηρεσίας.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος
(δικαίωμα του προμηθευτή) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά
του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 22ο
Εμπιστευτικότητα
1.
Ο προμηθευτής, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλει
να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται
σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως της προμήθειας που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 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 προμηθευτή κατά
την εκτέλεση της 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.
3.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ
δε δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον
προμηθευτή και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

Άρθρο 23ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών

1.
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
(ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ΄ αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του
προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την
ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ΄
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την οποία ο
προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη
απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με
αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες
από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
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2.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση
προμήθειας θέματος ή θα σχετίζεται μ΄ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον
ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ΄ ύλην αρμόδια Ελληνικά
δικαστήρια.
3.
Για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, αντί
των δικαστηρίων είναι δυνατή και η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Άρθρo 24ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι προμηθευτές (οικονομικοί φορείς) που συμμετέχουν στη διαγωνιστική
διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον
τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ τ.Β΄
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Ν. 4155/2013.
Άρθρο 25ο
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
1.
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά
όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τη συμμετοχή
σ΄ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που
μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν
στην Ελληνική.
2.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει
ο προμηθευτής στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο.
3.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 26ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά
τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα
ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η
διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει μετά τη λήψη από τον προμηθευτή
της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.
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Άρθρo 27ο
Επανάληψη Διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν
ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί,
μετά από νεότερη δημοσίευση, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρo 28ο
Λοιπές Διατάξεις

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1ο

Δικαιολογητικά – Κατάρτιση Προσφορών

Άρθρο 1ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 4ο

Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Πρόσθετα Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς
Κριτήριο Ανάδειξης Προμηθευτή – Στοιχεία Οικονομικής
Προσφοράς
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

ΜΕΡΟΣ 2ο

Στοιχεία για την Εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου

Άρθρο 5ο

Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο

Αντικείμενο του διαγωνισμού
Έναρξη και καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών –
Διενέργεια διαγωνισμού
Κρατήσεις
Παράδοση – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου – Χρόνος
Παράδοσης – Συσκευασία
Πληρωμή
Εγγυήσεις

ΜΕΡΟΣ 3ο

Λοιποί Ειδικοί Όροι

Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο

Κωδικοποίηση
Βασικές Επισημάνσεις
Γενικές Παρατηρήσεις

Άρθρο 3ο

Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
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ΜΕΡΟΣ 1ο : Δικαιολογητικά – Κατάρτιση Προσφορών

Άρθρο 1ο
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1.
[ΓΟ : άρθρο 3, παραγρ. 4α(1)(η)] Στα αναφερόμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής του άρθρου 3, παραγρ. 4α(1) των γενικών όρων της διακήρυξης,
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και :
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, περί αποδοχής της Ρήτρας Κωδικοποίησης, όπως καθορίζεται
αναλυτικότερα στο άρθρο 12 του παρόνος παραρτήματος. Η αποδοχή της Ρήτρας
Κωδικοποίησης αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ.
2.
Σε
περίπτωση
μη
υποβολής
των
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

αναφερόμενων

Άρθρο 2ο
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

1.
[ΓΟ : άρθρο 5, παραγρ. 3β(2)] Εκτός από τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5, παραγρ. β των γενικών όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής :
α.
Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο
ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη
στο άρθρο 4 των Ειδικών Όρων του παρόντος.
β.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος
παράδοσης, οποίος δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο παράδοσης των έξι (6)
μηνών.
γ.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι θα παρασχεθούν οι κάτωθι εγγυήσεις καλής
λειτουργίας [από τον Προμηθευτή (και όχι από τους κατασκευαστές των επί μέρους
συγκροτημάτων)]:
(1)
Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδος τουλάχιστον
δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
(2)
Για υλικά μετά από επισκευή ή τροποποίηση: χρονική
περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Αξιολογείται η παροχή εγγύησης πέραν του ενός (1) έτους.
(3)
Για λογισμικό (software): χρονική περίοδος τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
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δ.
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.4 (Αξιοπιστία) της Τεχνικής Προδιαγραφής (Παράρτημα ‘’Γ’’ της
παρούσας).
ε.
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης με τα
πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 (Περιβάλλον)
της Τεχνικής
Προδιαγραφής (Παράρτημα ‘’Γ’’ της παρούσας).
στ.
Τα έγγραφα – καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
4.10 (Υπηρεσίες Υποστήριξης) της Τεχνικής Προδιαγραφής (Παράρτημα ‘’Γ’’ της
παρούσας).
ζ.
Συμπληρωμένο αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο
«Έντυπο Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων», υπόδειγμα του
οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (http://www.geetha.mil.gr/), επιλέγοντας
αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ–ΕΝΤΥΠΑ–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ» και
επισυνάπτεται ως προσθήκη «ΙΙ» στο παράρτημα «Γ» της παρούσας.
η.

Αναλυτικός

πίνακας

συνθέσεως

των

προσφερομένων

υλικών.
θ.
Τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τα
τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος και των
επιμέρους υποσυστημάτων/υποσυγκροτημάτων του καθώς και όλα τα στοιχεία που
περιγράφονται στις παραγράφους 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της Τεχνικής Προδιαγραφής
(Παράρτημα ‘’Γ’’ της παρούσας).
ι.
Ανάλογα του Προμηθευτή του υλικού, απαιτούνται στην τεχνική
πρσοφορά να προσκομιστούν :
1/
Αρχικός
Κατασκευαστής
Υλικού
(ΟRIGINAL
EQUIPMENT MANUFACTURER-O.E.M.): Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των
υλικών απαιτείται Certificate of Conformity (CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό
αριθμό του ως κατασκευαστή. Ως ΟΕΜ ορίζεται ο κατασκευαστικός οίκος ή
κοινοπραξία κατασκευαστών ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες
πιστοποιήσεις κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή
υποσυγκροτήματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του
πρωτότυπου υλικού.
(Το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά στη συμμόρφωση του
υλικού με τις προδιαγραφές).
2/
Εξουσιοδοτημένος
εμπορικός
Αντιπρόσωπος
Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου
Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή: Στην περίπτωση
που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός
Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος
επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, πέραν
των πιστοποιητικών της περίπτωσης 4.4.8α, απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου
του Κατασκευαστή για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου/εκπροσώπου.
ια.
Ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο
Προμηθευτής) πρέπει να είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας
κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό,
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για τη σχεδίαση του συστήματος DVR και
των τυχόν υποκατασκευαστών του. Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο
(και των εκτελεστικών συμβάσεων). Σε περίπτωση λήξης του πιστοποιητικού ISO, ο
ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει το νέο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του.
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ιβ.
Ο Προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των
επιμέρους αντικειμένων της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, στην
εκπαίδευση, στις εγγυήσεις και στην τεχνική υποστήριξη. Η πιστοποίηση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της
συμφωνίας πλαίσιο (και των εκτελεστικών συμβάσεων). Σε περίπτωση λήξης του
πιστοποιητικού ISO, ο ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει το νέο σε χρονικό
διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του.
ιγ.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί
το
προϊόν
(το
σύστημα
και
τα
επιμέρους
υποσυστήματα/υποσυγκροτήματά του), καθώς και για την αποδοχή 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, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται
στο άρθρο 7, παραγρ. 2 και 3 του παραρτήματος «Α΄» της παρούσας.
ιδ.
Λοιπά τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφες
βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή της
Υπηρεσίας (παράρτημα «Γ΄» της διακήρυξης).

2.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 3ο
Κριτήριο ανάδειξης προμηθευτή –
Επιπρόσθετα Στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς

1.
Ως κριτήριο πρόκρισης των υποψηφίων προμηθευτών, ορίζεται η
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει των καθοριζόμενων
κριτηρίων στην Προσθήκη «1» της ΠΔΕ Α – 00140.
2.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εισάγουν με καταχώρηση σε
αντίστοιχα ηλεκτρονικά πεδία βάσει των οποίων παράγεται η οικονομική προσφορά
από το Σύστημα, τιμή, υπολογισμένη και στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά
ψηφία.
Επιπρόσθετα,
οι
συμμετέχοντες
υποχρεούνται
να
3.
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή (.pdf) το
οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον
δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, ανάλυση
Οικονομικής Προσφοράς, στην οποία θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι τιμές
των ειδών από τα οποία αποτελείται το ψηφιακό σύστημα καταγραφής
εικόνας (video), ήχου και δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ.
4.
Οι συμμετέχοντες εκτός της καταχώρησης σε αντίστοιχο ηλεκτρονικό
πεδίο βάσει του οποίου παράγεται η οικονομική προσφορά από το Σύστημα, τιμής
χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε ξεχωριστό έγγραφο
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σε μορφή (.pdf) το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως
επιπλέον δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς,
αναλυτικούς
τιμοκαταλόγους
προμήθειας
για
όλα
τα
συγκροτήματα,
υποσυγκροτήματα, παρελκόμενα και αναλώσιμα του συστήματος DVR, που να
περιλαμβάνουν: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΡΙΘΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (ΝSN) εφόσον υπάρχει,
PART NUMBER (P/N) ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΚΥΡΙΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ καθώς και τον τρόπο
αναπροσαρμογής των τιμών ο οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που θα έχει
προταθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Ο τιμοκατάλογος αυτός θα αποτελεί
τον τιμοκατάλογο βασικών τιμών που θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με αυτά που
θα καθοριστούν στη σύμβαση.
Άρθρο 4ο
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατά την Παραλαβή των υπό Προμήθεια Ειδών

1. Ο προμηθευτής κατά την παραλαβή του υλικού απαιτείται να προσκομίσει
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κάθε υλικού (τεμάχιο), ως κάτωθι :
Αρχικός
Κατασκευαστής
Υλικού
(ΟRIGINAL
EQUIPMENT
MANUFACTURER-O.E.M.): Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των υλικών
απαιτείται Certificate of Conformity (CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα
Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό
του ως κατασκευαστή. Ως ΟΕΜ ορίζεται ο κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία
κατασκευαστών ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις
κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα
αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.
Άρθρο 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

[ΓΟ : άρθρο 6, παραγρ. 1] Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται
σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα). Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα άλλων εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου, τα αποτέλεσμα του διαγωνισμού
ματαιώνονται, εφόσον το αρμόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή
όχι της προμήθειας θέματος.
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ΜΕΡΟΣ 2ο : Στοιχεία για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου

Άρθρο 6ο
Αντικείμενο διαγωνισμού

1.
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια «Εβδομήντα Οκτώ
(78) Συλλογών Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου Ψηφιακού Συστήματος
Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ)», συνολικής
προϋπολογισθείσας
αξίας
542.250,00
€
συμπεριλαμβανομένων
των
προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.
H σύνθεση της συλλογής υλικών kit περιλαμβάνει :
α.

προδιαγραφές
διευκρινίσεων:

Ένα (1) καταγραφικό (DVR), το οποίο να συμμορφώνεται με τις
της ΠΕΔ Α – 00140, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι

(1) Η Αποσπώμενη Μονάδα Αποθήκευσης, που περιγράφεται στην
παράγραφο 4.7.1.6 της ΠΕΔ, θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 32GB.
(2) Η Συσκευή Ανάγνωσης (Card Reader) της Αποσπώμενης
Μονάδας Αποθήκευσης, που περιγράφεται στην παράγραφο 4.7.1.7 της ΠΕΔ, θα
πρέπει επιπρόσθετα να έχει ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων USB 3.0.
β.
Ένα (1) GPS συμβατό με το DVR, το οποίο θα έχει τα κάτωθι
χαρακτηριστικά (ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 5.2 και 6.1 της ΠΕΔ Α 00140, όσον αφορά τις Επιθεωρήσεις/Δοκιμές και τις Εγγυήσεις αντίστοιχα):
(1) Παρεχόμενα δεδομένα: Θέσης (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό
πλάτος, ύψος) και χρόνου (GPS Date, GPS Time).
(2)

Φυσικά Χαρακτηριστικά (συνολικά για την κεραία και τον

δέκτη):
α.
Μήκος: Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα οκτώ (8) εκατοστά (cm).
β.
Πλάτος: Το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα οκτώ (8) εκατοστά (cm).
γ.
Ύψος: Το μέγιστο επιτρεπτό ύψος δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα δύο (2) εκατοστά (cm).
δ.
Βάρος: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια (gr).
ε.
(3)
Hz.

Εξωτερικό χρώμα: Επιθυμητό μαύρο ή γκρι.

Ρυθμός Ανανέωσης Δεδομένων (update rate): τουλάχιστον 5
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(4)
Περιβάλλον (Φυσικό και Τεχνητό): Να καλύπτει τις απαιτήσεις
των παραγράφων 4.6.3 και 4.6.4 της ΠΕΔ και επιπρόσθετα να είναι αδιάβροχης
προστασίας.
(5)
Τάση Τροφοδοσίας: 28 VDC (σε διαφορετική περίπτωση, το
GPS να συνοδεύεται από κατάλληλο DC-DC Converter, διαστάσεων (Μ Χ Π Χ Υ)
8cm (max) X 2,5cm (max) X 2.5cm (max), ο οποίος θα μετατρέπει τα 28VDC στην
τάση λειτουργίας του GPS, το βάρος του οποίου δεν θα ξεπερνά τα 400 γραμμάρια).
(6)

Κατανάλωση ισχύος (power consumption): 1 watt (max).

(7)
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας GPS με DVR: Το πρωτόκολλο
επικοινωνίας να είναι συμβατό με το DVR και επιπρόσθετα να είναι ένα εκ των
διεθνώς αναγνωρισμένων ανοιχτών πρωτοκόλλων ή σε αντίθετη περίπτωση τα
τεχνικά δεδομένα του να παρέχονται.
γ. Δυνατότητα υπέρθεσης των δεδομένων GPS στο καταγραφέν στο
DVR video (data overlay). Τα δεδομένα (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος,
ύψος, GPS Date, GPS Time) θα πρέπει να απεικονίζονται ως άλφα-αριθμητικό
κείμενο κατά τη διαδικασία play-back του καταγραφέντος video. Επιθυμητή κρίνεται η
δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της θέσεως στο Video που θα απεικονίζονται τα
δεδομένα θέσεως και χρόνου του GPS.
δ. Δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων GPS ως «μη ορατών»
μεταδεδομένων (metadata) στο καταγραφέν στο DVR video, έτσι ώστε να υφίσταται η
δυνατότητα εξαγωγής των σε μορφή αναγνώσιμου αρχείου (.csv ή .txt). Εφόσον για
την εξαγωγή των μεταδεδομένων απαιτείται λογισμικό διαφορετικό από αυτά που
αναφέρονται στις παραγράφους 4.7.1.8, 4.7.1.9 και 4.7.1.10, αυτό θα πρέπει να
παρέχεται.
ε. Ένα (1) πλήρες set Mating Connectors ανά ένα (1) DVR (μόνο τα
plugs με τις επαφές τους) διασύνδεσης με τους συνδετήρες (receptacles) που
περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.13 της ΠΕΔ του DVR που θα επιλεγει (ισχύουν
τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 5.2 και 6.1 της ΠΕΔ Α - 00140, όσον αφορά τις
Επιθεωρήσεις/Δοκιμές και τις Εγγυήσεις αντίστοιχα).
2.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή/απαιτήσεις της Υπηρεσίας που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη
ως παράρτημα «Γ΄».
3.
Η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας
(ΦΠΑ) σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 27.
4.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προμήθεια δεν είναι διαιρετή και
επομένως οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για
το σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων.
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Άρθρο 7ο
Έναρξη και Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προσφορών – Διενέργεια
Διαγωνισμού

1.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
18 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.
2.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
3.
[ΓΟ : άρθρο 9, παραγρ. 2]
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην
ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την
1 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
Άρθρο 8ο
Κρατήσεις

1.
Στην προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται
πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη (π.χ έξοδα
μεταφοράς) οι κρατήσεις, που αναλύονται ως ακολούθως :
α.
Για υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης με εταιρείες που
εγκατεστημένες στην Ελλάδα, τον προμηθευτή επιβαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις
6,2476 % :
(1)

4 % υπέρ ΜΤΑ

(2)

2 % υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ)

(3)

0,144% υπέρ (Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 20% επί

χαρτοσήμου)
(4)
0,1036% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήμου)
Σύνολο κρατήσεων : 6,2476 %
β.
Για υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης με εταιρείες που
εγκατεστημένες στο εξωτερικό, τον προμηθευτή επιβαρύνουν κρατήσεις 6,1036 % :
(1)

3,904 % υπέρ ΜΤΑ

(2)

1,952 % υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ)
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(3)

0,12 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%

(4)
0,1036% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήμου)
Σύνολο κρατήσεων : 6,1036 %
2.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια ειδών, ο
οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, ενώ οι προμηθευτές
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διμερών
συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας
μόνιμης εγκατάστασής τους.

Άρθρο 9ο
Παράδοση – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου –
Χρόνος Παράδοσης – Συσκευασία
1.
Η παράδοση των υπό παραλαβή συστημάτων (πλήρως λειτουργικών)
θα πραγματοποιηθεί με όρους DΑP (DELIVERY AT PLACE) – Incoterms 2012, σε
τόπο που θα οριστεί από την Υπηρεσία με δαπάνες του Προμηθευτή και μετά τους
έλεγχους που θα πραγματοποιηθούν από την επιτροπή παραλαβής.
2.
O χρόνος παράδοσης των υλικών για την ΠΑ είναι ο ελάχιστος
δυνατός από την κατακύρωση της προμήθειας και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες.
Ο προσφερόμενος χρόνος απαιτείται να καθορίζεται ρητά στις προσφορές των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό προμηθευτών, εντός του υπόψη ορίου.
3.
Κάθε σύστημα DVR θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών
και θα ελέγχεται αν είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, για την επιμελημένη
κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική
συμμόρφωσή του με τους όρους αυτής της τεχνικής προδιαγραφής.
4.
Κάθε σύστημα DVR, πριν από την παραλαβή του, θα υποβάλλεται
στους προβλεπόμενους ελέγχους για διαπίστωση συμφωνίας με τις απαιτήσεις της
τεχνικής προδιαγραφής.
5.
Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πλήρους και
επιτυχούς παράδοσης όλου του υλικού, λογισμικού, τυχόν εκπαίδευσης και
βιβλιογραφίας.

6.
Κάθε σύστημα DVR θα παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί το οποίο
θα εξασφαλίζει την προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να
υποστούν βλάβη, την ασφαλή μεταφορά του, καθώς και την καλή συντήρησή του σε
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. Σε περίπτωση αποστολής πολλαπλών
συστημάτων το κιβώτιο που θα τα εμπεριέχει θα πρέπει ομοίως να εξασφαλίζει την
προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη, την
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ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης.
Άρθρο 10ο
Πληρωμή
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται βάσει της σύμβασης σε ευρώ
(€), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση της σύμβασης,
αναλόγως του τρόπου χρηματοδότησης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της προμήθειας των υλικών (ΠΔ 118/2007, άρθρο 35 παραγρ. Ια ΚΠΔ),
από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, υπό
τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
2.
Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας των ποσοτήτων που παραδόθηκαν κατά το υπόψη χρονικό διάστημα
[τμηματικές παραδόσεις - τμηματικές πληρωμές] με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού
Εντάλματος (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση
θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40),
όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000,00 €.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που θα
του ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα
μέσω της οποίας θα γίνει η εξόφληση. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα
εκδοθεί ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40)
προβαίνει στην εξόφληση του προμηθευτή στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει
δηλωθεί και στην απόδοση του Φόρου Εισοδήματος.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της προμήθειας των ειδών
θέματος είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της
αρμόδιας Επιτροπής της ΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των
παραλαμβανομένων ειδών.
β.
αποθήκες της ΠΑ.
γ.

Γραμμάτια εισαγωγής των υπό προμήθεια υλικών στις

Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ.
Πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του αρμοδίου
Δημοσίου Ταμείου (είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του προμηθευτή.
ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που
πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
στ.
Βεβαίωση κωδικοποίησης του προϊόντος, που εκδίδεται από
το 201 ΚΕΦΑ/ΑΥΚΥ (τηλ. : 210 – 550 42 54).
ζ.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας
νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

3.
Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.

4.
Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις :
α.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά
πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (ΠΔ
118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
β.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την
ημερομηνία εκάστης τμηματικής παραλαβής των προς προμήθεια υλικών και την
έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο ως
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.
5.
Η πληρωμή – εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται, υπό τις εξής
προϋποθέσεις :
α.
Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των υλικών.
β.
Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά.
6.
Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60)
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον προμηθευτή, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/
9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προμηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
7.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :

α.
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
β.
και

Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς
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γ.
Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35
παραγρ. 7 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης
της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών).
8.

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται επιπλέον :

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση των ειδών.
β.

Το κόστος τυχόν εργαστηριακών ελέγχων (όταν απαιτείται).

γ.
Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
παρέχοντα την προμήθεια προμηθευτή.
δ.
Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν
πραγματοποιήσει ο προσφέρων.
9.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του
προμηθευτή, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη
παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές
παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας
την προκαλούν.
Άρθρο 11ο
Εγγυoδοσία
1.

[ΓΟ : άρθρο 15, παραγρ. 9]

Εγγύηση καλής λειτουργίας :

α.
Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής
λειτουργίας των ειδών (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης), o προμηθευτής υπoχρεoύται vα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας
αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής.
β.
χαρακτηριστικά :

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα

(1)
Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της
παρεχόμενης εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.
(2)
Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της
καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την
παρεχόμενη εγγύηση.
(3)

Θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο

υπόδειγμα.
γ.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον
αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και
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αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την
υπογραφείσα σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ 3ο : Λοιποί Ειδικοί Όροι

Άρθρο 12ο
Ρήτρα Κωδικοποίησης
1.

Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών.

2.
Οι
συμμετέχοντες
στο
διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, για όσα από τα προσφερόμενα είδη δεν είναι κωδικοποιημένα
κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους τη ΡΗΤΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παράρτημα «ΣΤ΄» της παρούσας διακήρυξης) ως και τις
STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους.
3.
Η αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ
ΟΡΟ και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ οι προσφορές τους θα απορρίπτονται.
4.
Οι
υποχρεώσεις
των
μειοδοτών
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της
ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν ως ακολούθως :
α.
Με ην κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του
διαγωνισμού ο μειοδότης ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι
υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης
Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Τ2/5, προκειμένου να ενημερωθεί για τη
διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς
κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών.
β.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας – ΥΠ/ΠΑ) κατάσταση σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε μορφή αρχείου txt ή
Εxcel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια
είδη.
(1)

Ο

σχετικός

αριθμός

(Ρ/Ν)

του

πραγματικού

(2)

Ο

(3)

Η πλήρης ονομασία των ειδών στην Ελληνική και

(4)

Ο ΝsN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

κατασκευαστή.
κατά

ΝΑΤΟ

κωδικός

κατασκευαστή

–

υποκατασκευαστή.
Αγγλική .

γ.
Η
παραπάνω
κατάσταση
θα
συμπεριλαμβάνεται
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη σύμβαση από την Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) ως ιδιαίτερο
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Παράρτημα αυτής ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από
την Υπηρεσία μας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5).
δ.
Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην
αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ, Τηλ. 210 5504253 – 4254) προκειμένου να του δοθούν
οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των ειδών που απαιτούνται να χορηγήσει για την
κωδικοποίηση των ειδών.
ε.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να
διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ 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 ειδών.
στ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να
εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό
προμήθεια ειδών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την
κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
ζ.
Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται :
(1)
Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα
δηλώνει τα NsN που έχουν αποδοθεί.
(2)
Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά
στοιχεία των ειδών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση
ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των ειδών.
η.
Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την
κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με τη χορήγηση σχετικής
βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα : ένα για τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών (YΠ/ΠΑ)
που παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης
(ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ.
θ.
Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να
επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα
συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που
περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.
ι.
Η υποχρέωση κωδικοποίησης των ειδών θεωρείται όρος
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5 %) να
καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για
κωδικοποίηση των ειδών.
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Άρθρο 13ο
Βασικές Επισημάνσεις
1.
Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις των
συστημάτων DVR σε σχέση με την τεχνική περιγραφή του παραρτήματος «Γ» της
παρούσας, θα πρέπει να υλοποιούνται άμεσα από τον προμηθευτή, ενώ ΜΗ
συμμόρφωση του προμηθευτή συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση των αντίστοιχων
όρων της σύμβασης «ΜΗ υλοποίησης συμβατικών όρων του προμηθευτή».
2.
Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις
από αυτά που καθορίζονται στην τεχνική περιφραφή της Υπηρεσίας, πρέπει
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά των υποψηφίων
προμηθευτών.
Άρθρο 14ο
Γενικές Παρατηρήσεις
1.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :

α.
Μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο
κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή
κριθεί ασύμφορη.
β.
Τροποποίησης – συμπλήρωσης όρων της σύμβασης αυτής,
εφόσον απαιτηθεί και προβλέπεται τούτο στους συμβατικούς όρους της διακήρυξης,
κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας των υλικών και γενικότερα της τήρησης των
όρων της σύμβασης.
3.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

4.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
5.
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά,
επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα
θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
6.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης,
θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι
διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων,
υπάγονται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου
καταρτίστηκε η σύμβαση.
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7.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως
προς την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά
θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των
αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η
απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα
βαρύνουν τον εκ των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.
8.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος
και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–00140

η

ΕΚΔΟΣΗ 1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (VIDEO), ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΑΝΑΛΙΩΝ VIDEO

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ
1.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4

2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4

3.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

4

4.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5

4.1

Ορισμός Υλικού

5

4.2

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

5

4.3

Φυσικά Χαρακτηριστικά

7

4.4

Αξιοπιστία

7

4.5

Δυνατότητα Συντήρησης

8

4.6

Περιβάλλον (Φυσικό και Τεχνητό)

8

4.7

Παρελκόμενα

9

4.8

Συσκευασία

10

4.9

Επισήμανση

10

4.9.1

Σήμανση Υλικού

10

4.9.2

Σήμανση Υλικού Συσκευασίας-Μεταφοράς

10

4.10

Υπηρεσίες Υποστήριξης

11

4.10.1 Απαιτήσεις Υποστήριξης

11

4.10.2 Κωδικοποίηση Ανταλλακτικών

12

4.10.3 Λογισμικό

12

4.10.4 Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού

12

4.10.5 Βιβλιογραφία

13

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

14

5.1

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

14

5.2

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

15

6

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

16

6.1

Εγγυήσεις

16

6.2

Παραλαβή - Παράδοση

18

6.3

Εμπιστευτικότητα

18

7.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19

8.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

20

8.1

Διευκρινίσεις

20

8.2

Συντμήσεις - Συντομογραφίες

20

9.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

20

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

–

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

21
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1.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) είναι ο
καθορισμός των απαιτήσεων της Υπηρεσίας για την προμήθεια «Ψηφιακών
Συσκευών Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων για χρήση σε Α/Φ της
ΠΑ». Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης και
συγχρονισμένης καταγραφής τουλάχιστον τεσσάρων (4) πηγών εικόνας (video),
τουλάχιστον δύο (2) πηγών ήχου (audio), καθώς και δεδομένων (data) θέσης και
χρόνου από συμβατό δέκτη Global Positioning System (GPS).
2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1

ISO 9001:2008, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις»

2.2

MIL-STD-704F, 12 March 2004, Aircraft Electric Power Characteristics

2.3
STANAG 3350 Edition 4, Analogue Video Standard for Aircraft System
Applications
2.4

STANAG 3150, Codification-Uniform System of Supply Classification

2.5

STANAG 3151, Codification-Uniform System of Item Identification

2.6

STANAG 4177, Codification-Uniform System of Data Identification

2.7
STANAG 4199, Codification-Uniform System of Exchange of Materiel
Management Data
2.8
ΕΝ55022, European limits and methods of measurement of radio
disturbance characteristics of information technology equipment
2.9
CISPR 22, Information technology equipment - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement
2.10
ΕΝ55024, European immunity requirements for information technology
equipment
2.11
CISPR 24, Information technology equipment - Immunity characteristics Limits and methods of measurement
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης
εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε
περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα
κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας
νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορά Ψηφιακές
Συσκευές Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων (Digital Video
Recorder-DVR) οι οποίες ανήκουν στην κλάση 5836 «Εξοπλισμός εγγραφής και
αναπαραγωγής βίντεο» κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι
32333100-7.
4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1

Ορισμός Υλικού

4.1.1
Η ψηφιακή συσκευή καταγραφής εικόνας (video), ήχου (audio) και
δεδομένων (data), στο εξής αναφερόμενη εν συντομία ως σύστημα “DVR”, αποτελεί
ένα σύστημα καταγραφής video, ήχου και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή σε κάρτα
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μνήμης SD, CF ή σε οποιαδήποτε άλλη αποσπώμενη μονάδα μαζικής αποθήκευσης
χωρίς κινητά μηχανικά μέρη.
4.1.2
Το σύστημα της παρούσας προδιαγραφής θα πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα ταυτόχρονης και συγχρονισμένης καταγραφής τουλάχιστον τεσσάρων (4)
πηγών video, τουλάχιστον δύο (2) πηγών audio, καθώς και δεδομένων θέσης και
χρόνου από συμβατό GPS.
4.1.3

To εν λόγω σύστημα θα ενσωματωθεί σε Α/Φ και επίγεια μέσα της ΠΑ.

4.1.4
To συγκεκριμένο σύστημα θα διαθέτει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων
των σημάτων video, ήχου και δεδομένων σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, ώστε να
επιτυγχάνεται συγχρονισμένη αναπαραγωγή των πηγών video, ήχου και των
δεδομένων GPS σε συμβατικό Η/Υ με χρήση εμπορικού τύπου MPEG Media Player.
4.2

Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

4.2.1
Αποθηκευτικό Μέσο: Κάρτα μνήμης SD, CF ή οποιαδήποτε άλλη
αποσπώμενη μονάδα μαζικής αποθήκευσης χωρίς κινητά μηχανικά μέρη.
4.2.2

Τάση τροφοδοσίας: 28 VDC.

4.2.3

Κατανάλωση ισχύος: Μικρότερη από 50Watt.

4.2.4
Προστασία από Υπέρταση (Overvoltage Protection): Συμμόρφωση με τη
Figure 14 του MIL-STD-704F (Limits for overvoltage and under-voltage for 28 volts
DC system) ή ισοδύναμη.
4.2.5
Προστασία από ανάστροφη τάση (Reverse Voltage Protection): Αντοχή
τουλάχιστον μέχρι -50Volt.
4.2.6
Data Overlay: Δυνατότητα διασύνδεσης με GPS Receiver για
ενσωμάτωση δεδομένων χρόνου και θέσης στο video. Να αναφερθεί ρητώς το
πρωτόκολλο επικοινωνίας του GPS με το σύστημα DVR καθώς και τυχόν ειδικές
απαιτήσεις διασύνδεσης. Παράλληλα, ο Προμηθευτής να αναφέρει τύπους GPS με
τους οποίους έχει πιστοποιηθεί η υπόψη δυνατότητα διασύνδεσης.
4.2.7
Θα πρέπει να υφίσταται δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των σημάτων
video, ήχου και δεδομένων GPS σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο.
4.2.8

Χαρακτηριστικά Video

4.2.8.1
Αριθμός καναλιών ταυτόχρονης εγγραφής: Τουλάχιστον τέσσερα (4).
Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των τεσσάρων (4) καναλιών
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.8.2

Υποστηριζόμενο Πρότυπο: PAL/NTSC.

4.2.8.3
Υποστηριζόμενη Ανάλυση (Resolution): PAL 720x576, NTSC 720x480 ή
υψηλότερη.
4.2.8.4
Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ρυθμίσεων για την υποστηριζόμενη
ανάλυση (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.8.5

Video Frame Rate: 30 fps (NTSC), 25 fps (PAL).

4.2.8.6

Format Συμπίεσης: MPEG-2 ή MPEG-4 (Η.264).

4.2.8.7
Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ρυθμίσεων για το format συμπίεσης
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.8.8

Bit Rate: Τουλάχιστον 9,8 Mbps.

4.2.8.9
Δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη ρυθμίσεων για το bit rate
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.8.10
Δυνατότητα συμπίεσης video με Variable Bit Rate (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
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4.2.8.11
Είσοδος Composite Video: 0,5V - 1 V pk-pk σύμφωνα με τη STANAG
3350 Edition 4 ή με ισοδύναμο πρότυπο.
4.2.8.12
Έξοδος Composite Video: 1 V pk-pk στα 75Ω, σύμφωνα με τη STANAG
3350 Edition 4 ή με ισοδύναμο πρότυπο.
4.2.9

Χαρακτηριστικά Audio

4.2.9.1
Αριθμός καναλιών ταυτόχρονης εγγραφής: Τουλάχιστον δύο (2).
Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των δύο (2) καναλιών (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
4.2.9.2

Format Συμπίεσης: Οποιοδήποτε MPEG κωδικοποίησης ήχου.

4.2.10
Χρόνος ετοιμότητας εγγραφής μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη
ON/OFF: Μικρότερος των 60 sec. Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα κάτω από τα
60 sec (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.11

Χαρακτηριστικά Εγγραφής:

4.2.11.1
Χωρητικότητα αποθηκευτικού μέσου: Τουλάχιστον 32 Gbyte. Αξιολογείται
η δυνατότητα παροχής αποθηκευτικού μέσου άνω των 32 Gbyte (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
4.2.11.2
Δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας του αποθηκευτικού μέσου
μέχρι τα 128 Gbyte (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.11.3
Μέγιστος Χρόνος εγγραφής σε resolution 720x576 για PAL και 720x480
για NTSC και bit rate 9,8 Mbps: Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) λεπτά
ανά Gbyte αποθηκευτικού μέσου. Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω από τα
έξι (6) λεπτά ανά Gbyte αποθηκευτικού μέσου (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.11.4
Όταν μία καταγραφή απαιτεί περισσότερο αποθηκευτικό χώρο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου να μην υπάρχει ολική ή μερική απώλεια
των προηγούμενων δεδομένων, αλλά να δημιουργείται νέο αρχείο χωρίς απώλεια
frames.
4.2.12

Χαρακτηριστικά Αναπαραγωγής

4.2.12.1
Κάθε σύστημα DVR θα συνοδεύεται από λογισμικό κατάλληλο για τη
συγχρονισμένη αναπαραγωγή των πηγών video, ήχου και δεδομένων GPS χωρίς
επιπρόσθετο κόστος αδειοδότησης για την ΠΑ.
4.2.12.2
Κάθε σύστημα DVR θα συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό, χωρίς
επιπρόσθετο κόστος αδειοδότησης για την ΠΑ, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα
συγχρονισμένης αναπαραγωγής αρχείων από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικά DVR
σε συμβατικό Η/Υ. Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των δύο (2)
διαφορετικών DVR (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.2.13
Οι συνδετήρες (connectors) του συστήματος να είναι ασφαλιζόμενοι και
να πληρούν τα περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
4.6 της παρούσας προδιαγραφής για το σύστημα DVR.
4.3

Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.3.1
Μήκος: Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
διακόσια πενήντα (250) χιλιοστά (mm).
4.3.2
Πλάτος: Το μέγιστο επιτρεπτό πλάτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
διακόσια (200) χιλιοστά (mm).
4.3.3
Ύψος: Το μέγιστο επιτρεπτό ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό
(100) χιλιοστά (mm).
4.3.4
Βάρος: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
οχτώ (8) κιλά (Kg).
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4.3.5
Εξωτερικό Χρώμα: Επιθυμητό μαύρο ή γκρι, που δηλώνεται στην Τεχνική
Προσφορά.
4.4

Αξιοπιστία

4.4.1
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου
κατασκευής, καινούργια (αμεταχείριστα), σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης,
αναγραφόμενου του έτους κατασκευής.
4.4.2
Τα υλικά θα πρέπει να κατασκευασμένα το ίδιο έτος ή σε μεταγενέστερο
από το έτος διεξαγωγής του εκάστοτε Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που υπάρχει
ετοιμοπαράδοτο, αυτό δεν μπορεί να είναι κατασκευής παλαιότερης του ενός έτους
από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών.
4.4.3
Δεν γίνονται δεκτοί τύποι των οποίων η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί
υπό κατάργηση, όπου η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται με την Τεχνική Προσφορά.
4.4.4
Είναι απαραίτητο όλα τα υλικά (συγκροτήματα, υποσυγκροτήματα,
παρελκόμενα) να είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ με εφαρμογή της ρήτρας
κωδικοποίησης (STANAG 3150, 3151, 4177 και 4199).
4.4.5
Όλα τα υλικά (συγκροτήματα, υποσυγκροτήματα, παρελκόμενα) πρέπει
να έχουν πιστοποίηση CE (τυπωμένη και ευδιάκριτη πάνω στο υλικό).
4.4.6
Το σύστημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς από αναγνωρισμένο οίκο του
εσωτερικού ή εξωτερικού, εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία.
4.4.7
Η κατασκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει από εργοστάσια
με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα
παροχής τεχνικής υποστήριξης.
4.4.8

Ανάλογα του Προμηθευτή του υλικού, απαιτούνται:

α.
Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER-O.E.M.): Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των υλικών
απαιτείται Certificate of Conformity (CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα
Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό
του ως κατασκευαστή. Ως ΟΕΜ ορίζεται ο κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία
κατασκευαστών ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις
κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα
αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.
β. Εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένος
Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος
επίσημου
ΠρομηθευτικούΕμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή: Στην περίπτωση που η πηγή
προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος
Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου
Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, πέραν των
πιστοποιητικών της περίπτωσης 4.4.8α, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του
Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή
για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου/εκπροσώπου.
4.4.9
Η ποιότητα που προσδιορίζεται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή
καθώς και ο έλεγχος που επιβεβαιώνει την ποιότητα αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη
του Προμηθευτή. Ο υπογράφων τη σύμβαση θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την
καταλληλότητα και την αξιοπιστία όλων των τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων που
συνθέτουν το DVR καθώς και των παρελκομένων του, ακόμα και για αυτά που
κατασκευάζονται από άλλους υποκατασκευαστές. Πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξει σε περίπτωση που του ζητηθεί την καταλληλότητα και συμβατότητα της
συνεργασίας όλων των παραπάνω τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων του DVR.
4.4.10
Ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο Προμηθευτής)
πρέπει να είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO
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9001:2008
ή
ισοδύναμο
παρέχοντας
αντίστοιχο
πιστοποιητικό,
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για τη σχεδίαση του συστήματος DVR και
των τυχόν υποκατασκευαστών του.
4.4.11
Ο Προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό ISO
9001:2008 ή ισοδύναμο, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους
αντικειμένων της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, στην εκπαίδευση, στις
εγγυήσεις και στην τεχνική υποστήριξη.
4.5

Δυνατότητα Συντήρησης

4.5.1
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ρητώς απαιτήσεις
προγραμματισμένης συντήρησης 1ου και 2ου βαθμού για το σύστημα DVR. Με τον
όρο 1ος βαθμός συντήρησης υποδηλώνονται οι εργασίες αφαιροτοποθέτησης του
υλικού από το μείζον συγκρότημα, εκτέλεσης λειτουργικού ελέγχου, ρυθμίσεων και
επιθεώρησης του υλικού. Με τον όρο 2ος βαθμός συντήρησης υποδηλώνονται οι
εργασίες επιθεωρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευής ή αντικατάστασης ή κατασκευής
εξαρτημάτων και συγκροτημάτων, και γενικά κάθε είδους εργασίες πέραν των
δυνατοτήτων του Α' βαθμού.
4.6

Περιβάλλον (Φυσικό και Τεχνητό)

4.6.1
Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον, σε χώρο προφυλασσόμενο από καιρικά
φαινόμενα.
4.6.2
Απαραίτητη η
συμπιεζόμενης καμπίνας.

καταλληλότητα

για

περιβάλλον

πτήσης,

εκτός

4.6.3
Θερμοκρασία Αποθήκευσης (Storage Temperature Range): Τουλάχιστον
στο διάστημα (-40°C) έως (+70°C). Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα κάτω των 40°C και πάνω των +70°C (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.4
Θερμοκρασία Λειτουργίας (Operating Temperature Range): Τουλάχιστον
στο διάστημα (-20°C) έως (+65°C). Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα κάτω των 20°C και πάνω των +65°C (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.5
Στεγανότητα (Sealing): Συμμόρφωση τουλάχιστον με το πρότυπο IP65 (ή
ισοδύναμο) για προστασία από τη σκόνη (Dust Protection) και υγρά (Fluids
Protection). Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα στεγανότητας (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
4.6.6
Εύρος Υγρασίας (Humidity Range): 0-90% RH. Αξιολογείται η επιπλέον
δυνατότητα πάνω της 90% RH (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.7
Περιβάλλον Δονήσεων (Vibration Environment): Μεγαλύτερο των 20G για
50-2000Ηz. Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των 20G για 50-2000Ηz
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.8
Όρια Μηχανικής Αντοχής σε Πρόσκρουση (Mechanical Shock):
4.6.8.1 Όρια Μηχανικής Αντοχής σε Πρόσκρουση (Mechanical Shock) – Operation:
Μεγαλύτερο των 20G, 11ms και στους τρεις (3) άξονες. Αξιολογείται η επιπλέον
δυνατότητα πάνω των 20G, 11ms για operation και στους τρεις (3) άξονες
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.8.2 Όρια Μηχανικής Αντοχής σε Πρόσκρουση (Mechanical Shock) – Crash
Safety: Mεγαλύτερο των 40G, 11ms και στους τρεις (3) άξονες. Αξιολογείται η
επιπλέον δυνατότητα πάνω των 40G, 11ms και στους τρεις (3) άξονες
(βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.9
Επιτάχυνση (Operational Acceleration): Αντοχή σε επιτάχυνση
μεγαλύτερη των 10G και στους τρεις (3) άξονες. Αξιολογείται η επιπλέον αντοχή σε
επιτάχυνση πάνω των 10G και στους τρεις (3) άξονες (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.6.10
Electromagnetic Interference and Compatibility (Ηλεκτρονική Παρεμβολή
και Συμβατότητα): Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ55022 ή το CISPR 22 ή
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ισοδύναμο αυτών (ή και αυστηρότερο) και το πρότυπο ΕΝ55024 ή το CISPR 24 ή
ισοδύναμο αυτών (ή και αυστηρότερο).
4.6.11
Οι περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές της αποσπώμενης κάρτας δεν θα
υποβαθμίζουν τις δυνατότητες του DVR, δηλαδή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
ισοδύναμες με τις αντίστοιχες του DVR.
4.7

Παρελκόμενα

4.7.1
Κάθε
σύστημα
παρελκόμενα/εξοπλισμό:

DVR

θα

παραδίδεται

με

τα

4.7.1.1

Καλωδιώσεις τροφοδοσίας του συστήματος.

4.7.1.2

Καλωδιώσεις σύνδεσης με τις πηγές video, audio και data.

4.7.1.3
Καλωδιώσεις σύνδεσης
παραμετροποίηση του συστήματος.

με

Η/Υ,

εφόσον

απαιτούνται,

ακόλουθα

για

την

4.7.1.4
Παρελκόμενα βασικής σύνθεσης (σύμφωνα με τον κατασκευαστή),
εφόσον απαιτούνται.
4.7.1.5
Υλικά και εργαλεία συντήρησης 1ου
κατασκευαστή), εφόσον απαιτούνται.

βαθμού (σύμφωνα με τον

4.7.1.6
Κάρτα μνήμης SD, CF ή οποιαδήποτε άλλη αποσπώμενη μονάδα μαζικής
αποθήκευσης χωρίς κινητά μηχανικά μέρη.
4.7.1.7
Card Reader ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με συμβατικό Η/Υ, μέσω
θύρας USB.
4.7.1.8

Λογισμικό υποστήριξης (παραμετροποίησης) συστήματος.

4.7.1.9
Λογισμικό συγχρονισμένης αναπαραγωγής των πηγών video, ήχου και
δεδομένων.
4.7.1.10
Λογισμικό συγχρονισμένης αναπαραγωγής αρχείων από διαφορετικά
συστήματα.
4.7.1.11 Εγχειρίδια
προδιαγραφής.
4.8

σύμφωνα

με

την

παράγραφο

4.10.5

της

παρούσας

Συσκευασία

4.8.1
Κάθε σύστημα DVR θα παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί το οποίο θα
εξασφαλίζει την προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να
υποστούν βλάβη, την ασφαλή μεταφορά του, καθώς και την καλή συντήρησή του σε
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. Σε περίπτωση αποστολής πολλαπλών
συστημάτων το κιβώτιο που θα τα εμπεριέχει θα πρέπει ομοίως να εξασφαλίζει την
προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη, την
ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης.
4.9

Επισήμανση

4.9.1
Σήμανση Υλικού: Σε κατάλληλη θέση επί του υλικού θα επικολληθεί
αυτοκόλλητη πινακίδα, με μέριμνα του Προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται με
ανεξίτηλα γράμματα:
4.9.1.1

ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ………………..1

4.9.1.2

Ονομασία/είδος υλικού.

4.9.1.3

Τα στοιχεία του κατασκευαστή.

1

Συμπληρώνεται ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ή ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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4.9.1.4
Αριθμός Ονομαστικού – NSN (αν και εφόσον υπάρχει), σε διαφορετική
περίπτωση τα στοιχεία υλικού που θα δοθούν από το εκάστοτε Κέντρο Εφοδιασμού
των ΕΔ. Κατά την προσφορά δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η παράγραφος
με τον αριθμό ονομαστικού (NSN) από τους υποψήφιους Προμηθευτές.
4.9.1.5

Ημερομηνία Κατασκευής Υλικού.

4.9.2

Σήμανση Υλικού Συσκευασίας-Μεταφοράς:

4.9.2.1
Σε κατάλληλη θέση στο κιβώτιο συσκευασίας-μεταφοράς θα επικολληθεί
πινακίδα, με μέριμνα του Προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:
4.9.2.1.1

ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ………………..1

4.9.2.1.2

Ονομασία/είδος υλικού.

4.9.2.1.3

Ποσότητα.

4.9.2.1.4

Τα στοιχεία του κατασκευαστή - Προμηθευτή.

4.9.2.1.5 Αριθμός Ονομαστικού – NSN (αν και εφόσον υπάρχει), σε διαφορετική
περίπτωση τα στοιχεία υλικού που θα δοθούν από το εκάστοτε Κέντρο Εφοδιασμού
των ΕΔ.
4.9.2.1.6

Ημερομηνία Κατασκευής Υλικού.

4.9.2.1.7

Αριθμός και ημερομηνία Σύμβασης.

4.9.2.2

Σε κατάλληλη θέση στο κιβώτιο συσκευασίας θα αναγράφονται επίσης:

4.9.2.2.1

Ειδικές ενδείξεις για ασφαλή χειρισμό του υλικού κατά τη μεταφορά του.

4.9.2.2.2

Βάρος μικτό και καθαρό.

4.9.2.2.3

Διαστάσεις του υλικού.

4.10

Υπηρεσίες Υποστήριξης

4.10.1

Απαιτήσεις Υποστήριξης: Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

4.10.1.1
Να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τεχνική βοήθεια κατ' απαίτηση, είτε ο
ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου, καλύπτοντας τόσο θέματα hardware
όσο και software.
4.10.1.2
Να έχει τη δυνατότητα να επισκευάζει – συντηρεί (δυνατότητα 1ου και 2ου
βαθμού συντήρησης) και να παρέχει κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση, είτε ο ίδιος
είτε μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργείου. Προς το σκοπό αυτό και για τον
προσδιορισμό της ικανότητάς του να υποστηρίζει το προσφερόμενο υλικό με
ανταλλακτικά, επισκευές, κ.λ.π. πρέπει στην προσφορά απαραιτήτως να αναφέρεται
ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό
προσωπικό, ότι υπάρχει ικανό απόθεμα ανταλλακτικών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
σωστή λειτουργία του συστήματος DVR καθώς και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.
4.10.1.3
Να δεσμευτεί για τη δυνατότητα υποστήριξης όλων των υλικών
(συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων και παρελκομένων) των συστημάτων DVR (για
προγραμματισμένη και απρογραμμάτιστη συντήρηση 1ου και 2ου βαθμού) για
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή
λειτουργία του συστήματος DVR. Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα υποστήριξης
πέραν των δέκα (10) χρόνων (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.1.4
Να δεσμευτεί για τη δυνατότητα Εφοδιασμού της Υπηρεσίας με
ανταλλακτικά (1ου και 2ος βαθμού συντήρησης) όλων των υλικών (συγκροτημάτων,
υποσυγκροτημάτων, παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων) των συστημάτων DVR
για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και
ομαλή λειτουργία του συστήματος DVR.
4.10.1.5
Να παραδώσει στην Υπηρεσία τυχόν είδη και ποσότητες ανταλλακτικών
και αναλωσίμων που θα χρειασθούν για τη προγραμματισμένη συντήρηση του
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συστήματος για τον 1ο βαθμό συντήρησης για τα δύο (2) πρώτα χρόνια, ασχέτως εάν
συμπεριλαμβάνονται ή όχι στην προσφορά του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
της Υπηρεσίας (αναλυτική κατάσταση των υλικών να υποβληθεί με την προσφορά).
4.10.1.6
Να καταθέσει προσχέδιο σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (ΕΣΥ)
(Follow On Support – FOS) ταυτόχρονα με την κατάθεση των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών.
4.10.1.7
Να υποβάλει κατάσταση με όλους τους βασικούς φορείς προμήθειας
συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων, παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων καθώς
και τους εναλλακτικούς τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία κατά το
χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.1.8
Να υποβάλει κατάσταση με τυχόν είδη υλικών και ανταλλακτικών που
έχουν ειδικές απαιτήσεις εναποθήκευσης, συντήρησης ή χειρισμού.
4.10.1.9
Να παρέχει τις ενημερωμένες εκδόσεις (updates) του firmware και του
software του κατασκευαστή των συγκροτημάτων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, οι
οποίες δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν την περιγραφόμενη, στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, λειτουργία των συστημάτων DVR. Επιπλέον, έπειτα από την
ενημέρωση (update), ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναθεωρεί και την αντίστοιχη
βιβλιογραφία. Αξιολογείται η παροχή από τον Προμηθευτή των ενημερωμένων
εκδόσεων (updates) του firmware και του software του κατασκευαστή πέραν των
δέκα (10) χρόνων (οι οποίες δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν την περιγραφόμενη,
στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή, λειτουργία των συστημάτων DVR), καθώς και η
αναθεώρηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας. (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.2
Κωδικοποίηση Ανταλλακτικών: Τα ανταλλακτικά είναι απαραίτητο να είναι
κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ με εφαρμογή της ρήτρας κωδικοποίησης (STANAG
3150, 3151, 4177 και 4199).
4.10.3

Λογισμικό

4.10.3.1

Η άδεια χρήσης του λογισμικού να έχει ισόβια ισχύ.

4.10.3.2
Η άδεια χρήσης του λογισμικού να είναι ανεξάρτητη από τον Η/Υ
εγκατάστασης.
4.10.4

Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού

4.10.4.1
Ο Προμηθευτής χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας,
έχει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς:
4.10.4.1.1 Στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο
χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του προς προμήθεια συστήματος.
4.10.4.1.2 Στις Μονάδες από τις οποίες πρόκειται να γίνεται χρήση των συστημάτων
DVR, για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον τρόπο
λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης 1ου βαθμού (προγραμματισμένης και
απρογραμμάτιστης).
4.10.4.2
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει την εφάπαξ εκπαίδευση έξι (6) τεχνικών της
Υπηρεσίας με δικά του μέσα στο εσωτερικό και σε Μονάδα της ΠΑ που θα καθορίσει
η Υπηρεσία, για προγραμματισμένη και απρογραμμάτιστη συντήρηση 2ου βαθμού. Η
εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τεχνικό ή τεχνικούς χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση της Υπηρεσίας (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.4.3
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό
προσωπικό θα υποχρεούται στη μετάκληση τεχνικού προσωπικού της
κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα να μπορεί
να καλύψει πλήρως τον τομέα της εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του
συστήματος DVR, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
4.10.4.4
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει χωριστά για κάθε
εκπαίδευση:
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4.10.4.4.1 Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης.
4.10.4.4.2 Διάρκεια εκπαίδευσης.
4.10.4.4.3 Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
4.10.4.4.4 Τυχόν προαπαιτούμενα προσόντα ή προϋποθέσεις του εκπαιδευόμενου
προσωπικού.
4.10.4.5
Εφ’ όσον είναι αδύνατη η κάλυψη του αντικειμένου της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, ο Προμηθευτής μπορεί να προτείνει εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της
Υπηρεσίας αναλόγου αριθμού στο εξωτερικό και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
που αντιπροσωπεύει. Στη περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα (μετάβασης, επιστροφής,
διαμονής, εκπαίδευσης) θα βαρύνουν την εταιρεία και τον Προμηθευτή.
4.10.4.6
Μετά το πέρας των εκπαιδεύσεων, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παραδώσει στην Υπηρεσία και τους εκπαιδευόμενους Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Περάτωσης της εκπαίδευσης.
4.10.4.7
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το αρχικά υποβληθέν
πρόγραμμα του Προμηθευτή κατά την κρίση της, μετά την υπογραφή της σύμβασης.
4.10.5

Βιβλιογραφία

4.10.5.1
από:

Τα συστήματα DVR θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους

4.10.5.1.1 Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, μαζί
με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην αγγλική γλώσσα (προαιρετικά
και στην ελληνική) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η πλήρης σειρά της
βιβλιογραφίας θα κατατεθεί με την προσφορά για την αξιολόγησή της ως προς την
πληρότητα και την καταλληλότητά της από την επιτροπή διαγωνισμού. Αναλυτικά, οι
ποσότητες για τη βιβλιογραφία θα είναι:
4.10.5.1.1.1 Εγχειρίδιο χρήσης-λειτουργίας [Μια (1) πλήρης σειρά ανά ένα (1)
σύστημα]. Η θέση και η λειτουργία όλων των υποσυγκροτημάτων θα αναλύεται με
φωτογραφίες και περιγραφές που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την πλήρη
περιγραφή του συστήματος, την προετοιμασία για τη λειτουργία και χρήση του
συστήματος, ενδεχόμενη ημερήσια επιθεώρηση και συντήρηση από το χειριστή,
έλεγχο ετοιμότητας, περιοδική επιθεώρηση, διαδικασίες χρήσης.
4.10.5.1.1.2 Εγχειρίδιο προγραμματισμένης και απρογραμμάτιστης συντήρησης
1ου βαθμού [Μια (1) πλήρης σειρά ανά πέντε (5) συστήματα]. Αναλυτικότερα, το
σύστημα DVR θα συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο προγραμματισμένης συντήρησης,
διάγνωσης βλαβών και αντικατάστασης ανταλλακτικών όλων των συγκροτημάτων ή
υποσυγκροτημάτων του συστήματος DVR. Στο Εγχειρίδιο θα περιγράφεται αναλυτικά
η διαδικασία συντήρησης και επισκευής του συστήματος DVR, ενώ παράλληλα θα
περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα και εικονογραφήσεις για το
σκοπό αυτό.
4.10.5.1.1.3 Εγχειρίδιο προγραμματισμένης και απρογραμμάτιστης συντήρησης
2ου βαθμού [Μια (1) πλήρης σειρά ανά δέκα (10) συστήματα] (βαθμολογούμενο
κριτήριο).
4.10.5.1.1.4 Πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων
(περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται για την
προγραμματισμένη και την απρογραμμάτιστη συντήρηση 1ου βαθμού συντήρησης
του συστήματος DVR [Μια (1) πλήρης σειρά ανά πέντε (5) συστήματα]. Το υπόψη
εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει εικονογραφήσεις και αναλυτικές εικόνες απαραίτητες για
τον κατάλληλο προσδιορισμό όλων των ανταλλακτικών (συγκροτημάτωνυποσυγκροτημάτων-παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων) και του ειδικού
εξοπλισμού
(εργαλείων-οργάνων).
Τα
συγκροτήματα-υποσυγκροτήματαπαρελκόμενα-αναλώσιμα θα είναι εικονογραφημένα και θα προσδιορίζονται με
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σχετικούς αριθμούς οι οποίοι θα είναι αντίστοιχοι προς τους αριθμούς των καταλόγων
ανταλλακτικών. Επίσης θα περιέχουν ένα εύχρηστο ευρετήριο περιεχομένων.
4.10.5.1.1.5 Πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων
(περιγραφή, Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται για την
προγραμματισμένη και την απρογραμμάτιστη συντήρηση 2ου βαθμού του συστήματος
DVR [Μια (1) πλήρης σειρά ανά δέκα (10) συστήματα] (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.5.1.1.6 Ο Προμηθευτής θα εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες τυχόν μελλοντικές
διαφοροποιήσεις-αναθεωρήσεις των υπόψη εγχειριδίων (Updates - Revisions) θα
στέλνονται δωρεάν στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλη την
διάρκεια της 10ετούς υποστήριξης του συστήματος σε ανταλλακτικά. Αξιολογείται η
έγγραφη εγγύηση από τον Προμηθευτή για την δωρεάν αποστολή στην Υπηρεσία
οποιονδήποτε μελλοντικών διαφοροποιήσεων-αναθεωρήσεων των εγχειριδίων
(Updates - Revisions) που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή πέραν
των δέκα (10) ετών (βαθμολογούμενο κριτήριο).
4.10.5.1.2
Αναλυτικούς τιμοκαταλόγους προμήθειας για όλα τα συγκροτήματα,
υποσυγκροτήματα, παρελκόμενα και αναλώσιμα του συστήματος DVR, που να
περιλαμβάνουν: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΡΙΘΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (ΝSN) εφόσον υπάρχει,
PART NUMBER (P/N) ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΚΥΡΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ καθώς και τον τρόπο αναπροσαρμογής των τιμών ο
οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που θα έχει προταθεί κατά την κατάθεση της
προσφοράς. Ο τιμοκατάλογος αυτός θα αποτελεί τον τιμοκατάλογο βασικών τιμών
που θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με αυτά που θα καθοριστούν στη σύμβαση
[Μια (1) πλήρης σειρά ανά δέκα (10) συστήματα].
5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:

5.1.1.1
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο
4.4 (Αξιοπιστία) της παρούσας Προδιαγραφής.
5.1.1.2
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης με τα πρότυπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 (Περιβάλλον) της παρούσας Προδιαγραφής.
5.1.1.3
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του DVR (αναλυτική αναφορά), τα αναγκαία
σχέδια, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), ενώ παράλληλα θα επισημανθούν τόσο
οι συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων της παρούσας τεχνικής
Προδιαγραφής που ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν (βέλτιστες) αποκλίσεις από
αυτές ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις
προσφορές, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση.
5.1.1.4
Λεπτομερή σχέδια – prospectus με αναλυτικές διαστάσεις, αναλυτική
περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και του πλήθους του εξοπλισμού
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου,
ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις στο σύνολό τους με ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.
5.2

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1
Πριν την οριστική απόφαση της Υπηρεσίας για το σύστημα που θα
επιλεγεί, ο κάθε υποψήφιος Προμηθευτής έχει υποχρέωση να παράσχει, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση για την Υπηρεσία, ένα (1)
DVR προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του σε πραγματικά σενάρια
δοκιμών τα οποία θα καθορίσει η Υπηρεσία.
5.2.2
Πριν την οριστική παραλαβή των συστημάτων, ο Προμηθευτής
δεσμεύεται να αποδεχτεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους που θα προταθούν από
την Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης λειτουργία αυτών στην πράξη.
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5.2.2.1

Μακροσκοπικοί Έλεγχοι:

5.2.2.1.1 Έλεγχος καλής κατάστασης από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή
φθορών για κάθε συγκρότημα, υποσυγκρότημα, καλωδίωση, παρελκόμενο ή
αναλώσιμο του συστήματος DVR.
5.2.2.1.2 Έλεγχος συμφωνίας των τεχνικών χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά
που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή για κάθε συγκρότημα,
υποσυγκρότημα παρελκόμενο ή αναλώσιμο του συστήματος DVR.
5.2.2.1.3 Ύπαρξη και αρτιότητα των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, εγγράφων,
εντύπων, τεχνικών εγχειριδίων, κλπ που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή και τα οποία ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.
5.2.2.2

Λειτουργικοί Έλεγχοι:

5.2.2.2.1 Έλεγχος του κάθε συστήματος για καλή λειτουργία και συμφωνία με τα
χαρακτηριστικά επιδόσεων που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, μεμονωμένα για κάθε συγκρότημα του συστήματος και συνολικά για
όλο το σύστημα.
5.2.2.2.2 Έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος DVR με βάση το
σκοπό για τον οποίο προορίζεται και πάνω σε πραγματικά σενάρια δοκιμών.
5.2.2.3
Λοιποί έλεγχοι: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της
επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και
απαραίτητος.
6

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1

Εγγυήσεις

6.1.1
Ο Προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους
συγκροτημάτων) θα παρέχει για κάθε υλικό που παραδίδει στην Υπηρεσία
(καινούργιο ή κατόπιν επισκευής) εγγύηση καλής λειτουργίας.
6.1.2
Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Προμηθευτή ως καινούργιο ή
κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική
προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του ελεύθερο από
ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του
Προμηθευτή (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.
6.1.3
Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής
λειτουργίας:
6.1.3.1
Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδος τουλάχιστον δύο (2) ετών από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Αξιολογείται η παροχή εγγύησης πέραν των δύο
(2) ετών (βαθμολογούμενο κριτήριο).
6.1.3.2
Για υλικά μετά από επισκευή ή τροποποίηση: χρονική περίοδος
τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Αξιολογείται η
παροχή εγγύησης πέραν του ενός (1) έτους (βαθμολογούμενο κριτήριο).
6.1.3.3
Για λογισμικό (software): χρονική περίοδος τουλάχιστον τεσσάρων (4)
ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
6.1.4
Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή
αντικατάσταση υλικών, παρτίδας υλικών ή λογισμικού στα οποία διαπιστώνονται
προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης.
6.1.4.1
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο
υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης (που δεν προέρχεται από
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εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του προσωπικού της Υπηρεσίας), θα
ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα προβαίνει στην
άνευ κόστους (δηλαδή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας) αποκατάσταση της
ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης.
6.1.4.2
Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός
εγγύησης υλικού ή λογισμικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα ενημερώσει
την Υπηρεσία σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να
αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση (χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών), θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να
αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην Υπηρεσία το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από
την παραλαβή του υλικού για αιτήσεις άμεσης προτεραιότητας και εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του υλικού για αιτήσεις κοινής
προτεραιότητας.
6.1.4.3
Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του είτε να επισκευάσει είτε
να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς επίσης να
επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.
6.1.4.4
Το κόστος μεταφοράς των υλικών κατά την αποκατάσταση του
προβλήματος θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
6.1.4.5
Μετά την επισκευή/αντικατάσταση υλικού εντός εγγύησης, το παραδοθέν
υλικό παραμένει σε εγγύηση για διάστημα ίσο είτε με το υπολειπόμενο χρονικό
διάστημα εγγύησης κατά την ημερομηνία γνωστοποίησης της βλάβης στον
Προμηθευτή είτε με το οριζόμενο διάστημα από την παράγραφο 6.1.3 παρόντος
(όποιο είναι μεγαλύτερο).
6.1.4.6
Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την Υπηρεσία ότι ένα ελαττωματικό
υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο συνδέεται (στο
σύνολό του ή εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε ο Προμηθευτής
θα επισκευάσει ή, κατ’ επιλογή του, αντικαταστήσει το υπόψη υλικό (στο σύνολό του
ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την Υπηρεσία και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό ή
λογισμικό που προκάλεσε τη ζημιά.
6.1.4.7
Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά
από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του συστήματος, να συντάσσει και να
καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια – παραλείψεις
που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.
6.1.5
Άρνηση ή αδυναμία του Προμηθευτή για επισκευή υπό εγγύηση δίνει το
δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την
επισκευή του εν λόγω υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει
τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης
επισκευής.
6.1.6
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των δύο (2) πρώτων ετών, αν το σύστημα
DVR (συνολικά ή εν μέρει) παραμένει εκτός ενεργείας λόγω βλαβών για χρονικό
διάστημα πέραν του 20% του κάθε έτους εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση
του ελαττωματικό και ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
ολοκληρωτικά.
6.1.7
Το εκτός ενεργείας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη
μετά την παρέλευση μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή της έγγραφης
ειδοποίησης του Προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει την ημέρα παράδοσης του εν
λόγω υλικού στην Υπηρεσία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος
προσμετρούνται και οι ημέρες αργίας.
6.1.8
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον Προμηθευτή για ανταλλακτικά θα
ικανοποιούνται το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για αιτήσεις
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άμεσης προτεραιότητας και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για αιτήσεις κοινής
προτεραιότητας.
6.1.9
Ο Προμηθευτής θα αναφέρει στην προσφορά του το δίκτυο (εφόσον
υπάρχει) που διαθέτει πανελλαδικά των εξουσιοδοτημένων συνεργείων το οποίο θα
καλύπτει κατ’ ελάχιστον της υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης
συντήρησης των πρώτων δύο (2) ετών.
6.2

Παραλαβή - Παράδοση

6.2.1
Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία.
6.2.2
Η παράδοση των υπό παραλαβή συστημάτων (πλήρως λειτουργικών) θα
γίνει σε τόπο που θα οριστεί από την Υπηρεσία με δαπάνες του Προμηθευτή και μετά
τους έλεγχους που θα πραγματοποιηθούν από την επιτροπή παραλαβής.
6.2.3
Κάθε σύστημα DVR θα επιθεωρείται από την Επιτροπή Παραλαβών και
θα ελέγχεται αν είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, για την επιμελημένη κατασκευή,
τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική συμμόρφωσή του με
τους όρους αυτής της τεχνικής προδιαγραφής.
6.2.4
Κάθε σύστημα DVR, πριν από την παραλαβή του, θα υποβάλλεται στους
προβλεπόμενους ελέγχους για διαπίστωση συμφωνίας με τις απαιτήσεις της τεχνικής
προδιαγραφής.
6.2.5
Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πλήρους και
επιτυχούς παράδοσης όλου του υλικού, λογισμικού, τυχόν εκπαίδευσης και
βιβλιογραφίας.
6.2.6
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθορισθεί στη διακήρυξη του
διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός από την κατακύρωση της
προμήθειας και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες. Μικρότερος χρόνος των έξι (6)
μηνών θα βαθμολογηθεί ανάλογα (βαθμολογούμενο κριτήριο).
6.2.7
Ο Προμηθευτής πρέπει να συνυποβάλλει με την προσφορά του και
αντίστοιχο πρόγραμμα των εργοστασιακών ελέγχων και δοκιμών (Factory
Acceptance Tests – FAT) στους οποίους θα έχει υποβάλει το κατασκευαζόμενο
σύστημα DVR για την πιστοποίησή του.
6.2.8
Ο Προμηθευτής παράλληλα πρέπει να συνυποβάλλει με την προσφορά
του πιστοποιητικά (Certificates) ή δοκιμές ελέγχων (Test Reports or Letters) εγκύρων
και αποδεκτών φορέων εσωτερικού-εξωτερικού.
6.2.9
Τυχόν διαπιστώσεις της Επιτροπής αναφορικά με αποκλίσεις των
συστημάτων DVR σε σχέση με την παρούσα τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να
υλοποιούνται άμεσα από τον Προμηθευτή, ενώ ΜΗ συμμόρφωση του Προμηθευτή
συνεπάγεται αυτομάτως υλοποίηση των αντίστοιχων όρων της σύμβασης «ΜΗ
υλοποίησης συμβατικών όρων του Προμηθευτή».
6.3

Εμπιστευτικότητα

6.3.1
Στα πλαίσια της παρούσας, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην
παρέχει στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της εμπιστευτικότητας και
θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα.
6.3.2
Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής υποχρεούται
εμπιστευτικότητας σε θέματα που αφορούν σε:

ρητά

στην

τήρηση

6.3.2.1
Τεχνικά ή επιχειρησιακά δεδομένα που ενδεχομένως να γνωστοποιηθούν
και αφορούν στα συστήματα της Υπηρεσίας.
6.3.2.2
Υλικά διαμόρφωσης και ειδικό επιχειρησιακό εξοπλισμό που αφορούν στα
συστήματα της Υπηρεσίας.
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6.3.2.3
Ανακοίνωση ή γνωστοποίηση (ή άφεση στη διάθεση) προς τρίτους των
οικονομικών δεδομένων και του τελικού κόστους υλοποίησης της σύμβασης
προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού.
6.3.2.4
Ευρήματα ή άλλα τεχνικά δεδομένα τα οποία εν δυνάμει μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς του Προμηθευτή και για
τα οποία θα απαιτείται πρότερη έγκριση από την Υπηρεσία.
7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7.1 έως
και 7.10.
7.1
Συμπληρωμένο αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης με τίτλο «Έντυπο
Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων», υπόδειγμα του οποίου με
οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
(http://www.geetha.mil.gr/),
επιλέγοντας
αρχικά
«ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ–ΕΝΤΥΠΑ–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ».
7.2

Αναλυτικός πίνακας συνθέσεως των προσφερομένων υλικών.

7.3
Τα εργοστάσια/εταιρείες κατασκευής
(επωνυμίες – διευθύνσεις – στοιχεία επικοινωνίας).

των

προσφερομένων

υλικών

7.4
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών ή και Εγγράφων που αναφέρονται
στην παράγραφο 4.4 (Αξιοπιστία) της παρούσας Προδιαγραφής.
7.5
Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης με πρότυπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 (Περιβάλλον) της παρούσας Προδιαγραφής.
7.6
Τα έγγραφα – καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.10
(Υπηρεσίες Υποστήριξης) της παρούσας Προδιαγραφής.
7.7
Τεχνικά φυλλάδια – εγχειρίδια που περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά –
λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου συστήματος και των επιμέρους
υποσυστημάτων/υποσυγκροτημάτων του καθώς και όλα τα στοιχεία που
περιγράφονται στις παραγράφους 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παρούσας Προδιαγραφής.
7.8
Τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 6.1 και 6.2
της παρούσας Προδιαγραφής.
7.9
Κατάσταση με τις ελληνικές ή/και ξένες Υπηρεσίες, στρατιωτικές και
πολιτικές που έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν το προσφερόμενο σύστημα ή τα
επιμέρους υποσυστήματα.
7.10
Κατάσταση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικού του
γραφείου και των τεχνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του υποψήφιου αναδόχου
(εφόσον υπάρχει).
8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.1
Διευκρινίσεις: Επισημαίνεται ότι στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή με
τον όρο σύστημα γίνεται αναφορά τόσο στο αντίστοιχο συγκρότημα, υποσυγκρότημα,
παρελκόμενo του συστήματος όσο και στο firmware, software που πιθανόν να το
συνοδεύουν.
8.2

Συντμήσεις – Συντομογραφίες

ΠΑ

Πολεμική Αεροπορία

ΠΕΔ

Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων

Η/Υ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

DVR

Digital Video Recorder

GPS

Global Positioning System
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ISO

International Organization for Standardization

CPV

Common Procurement Vocabulary

NTSC

National Television Standard Committee

PAL

Phase Alternating Line

SD

Secure Digital

CF

Compact Flash

MPEG

Moving Picture Experts Group

fps

frames per second

bps

bits per second

RH

Relative Humidity

FOS

Follow On Support

STANAG

Standardization Agreement

ΟΕΜ

Original Equipment Manufacturer

CoC

Certificate of Conformity

9

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων
(http://www.geetha.mil.gr/), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ» με το οποίο είναι δυνατός ο
σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής, για τη βελτίωσή της.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.
Η παρούσα Προσθήκη περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης μίας
τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007, όταν για την τελική επιλογή του
Προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2.

Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες:
α.

Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης, και

β.
Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, στην οποία
περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η ποιότητα
της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
Προμηθευτή, η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης των
υλικών.
3.
Οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων 2α και 2β ορίζονται σε
ποσοστό επί τοις εκατό 76 και 24, αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης
των Ομάδων ορίζεται επί μέρους συντελεστής βαρύτητας και το άθροισμά τους, για
κάθε Ομάδα, ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας.
4.
ως εξής:

Η βαθμολογία, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης των Ομάδων, ορίζεται

α.
100 βαθμοί για την περίπτωση, που καλύπτεται ακριβώς η
σχετική απαίτηση της ΠΕΔ,
β.
Μεγαλύτερη των 100 βαθμών έως 110 βαθμούς, όταν
υπερκαλύπτεται η σχετική απαίτηση της ΠΕΔ.
5.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται με
σαφήνεια εντός του κυρίως μέρους της ΠΕΔ, δια της εισαγωγής της φράσης
«(βαθμολογούμενο κριτήριο)» στην σχετική παράγραφο ή υποπαράγραφο με
έντονη κανονική γραφή.
6.
Τα κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται με τη «συγκριτική» μέθοδο
που σημαίνει ότι βαθμολογείται με τον μέγιστο βαθμό η ευνοϊκότερη για τις ΕΔ
τεχνική προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά με
αυτήν με μικρότερους βαθμούς.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παράγρα
φος ΠΕΔ

Συντελεστ
ής
Βαρύτητα
ς%

Περιγραφή Κριτηρίου

Οδηγίες
Βαθμολόγησης
(βλ. Υπόμνημα)

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής Βαρύτητας
Ομάδας: 76%)
4.2.8.1

Αριθμός video καναλιών ταυτόχρονης εγγραφής:
Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των
τεσσάρων (4) καναλιών.

2

Β

4.2.8.4

Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ρυθμίσεων για
την υποστηριζόμενη ανάλυση.

5

Α

4.2.8.7

Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ρυθμίσεων για το
format συμπίεσης.

3

A

4.2.8.9

Δυνατότητα επιλογής από το χρήστη ρυθμίσεων για το
bit rate.

4

Α

4.2.8.10

Δυνατότητα συμπίεσης video με Variable Bit Rate.

3

A

2

Β

3

Γ

4.2.9.1

4.2.10

Αριθμός audio καναλιών ταυτόχρονης εγγραφής:
Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των δύο (2)
καναλιών
Χρόνος ετοιμότητας εγγραφής μετά την ενεργοποίηση
του διακόπτη ON/OFF: Αξιολογείται η επιπλέον
δυνατότητα κάτω από τα 60 sec.

4.2.11.1

Αξιολογείται η δυνατότητα παροχής αποθηκευτικού
μέσου χωρητικότητας άνω των 32 Gbyte.

5

Β

4.2.11.2

Δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας
αποθηκευτικού μέσου μέχρι τα 128 Gbyte.

2

Α

4.2.11.3

Μέγιστος Χρόνος εγγραφής σε resolution 720x576 για
PAL και 720x480 για NTSC και bit rate 9,8 Mbps και
bit rate 9,8 Mbps: Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα
πάνω από τα έξι (6) λεπτά ανά Gbyte αποθηκευτικού
μέσου.

2

Β

4.2.12.2

Δυνατότητα συγχρονισμένης αναπαραγωγής αρχείων
από διαφορετικά DVR σε συμβατικό Η/Υ: Αξιολογείται
η επιπλέον δυνατότητα πάνω των δύο (2)
διαφορετικών DVR.

6

Β

4.6.3

Θερμοκρασία Αποθήκευσης (Storage Temperature
Range): Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω
των +70 C.

2

Β

4.6.3

Θερμοκρασία Αποθήκευσης (Storage Temperature
Range): Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα κάτω των
-40 C.

1

Γ

4.6.4

Θερμοκρασία Λειτουργίας (Operating Temperature
Range): Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω

3

Β

του
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των +65 C.

4.6.4

Θερμοκρασία Λειτουργίας (Operating Temperature
Range): Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα κάτω
των -20 C.

5

Γ

4.6.5

Στεγανότητα (Sealing): Αξιολογείται η επιπλέον
δυνατότητα στεγανότητας πέραν του προτύπου IP65
(ή ισοδύναμο αυτού).

6

Β

4.6.6

Εύρος Υγρασίας (Humidity Range): Αξιολογείται η
επιπλέον δυνατότητα πάνω της 90% RH.

4

Β

4.6.7

Περιβάλλον Δονήσεων (Vibration Environment):
Αξιολογείται η επιπλέον δυνατότητα πάνω των 20G
για 50-2000Ηz.

6

Β

4.6.8.1

Όρια
Μηχανικής
Αντοχής
σε
Πρόσκρουση
(Mechanical Shock) - operation: Αξιολογείται η
επιπλέον δυνατότητα πάνω των 20G, 11ms και στους
τρεις (3) άξονες.

3

Β

4.6.8.2

Όρια
Μηχανικής
Αντοχής
σε
Πρόσκρουση
(Mechanical Shock) - crash safety: Αξιολογείται η
επιπλέον δυνατότητα πάνω των 40G, 11ms και στους
τρεις (3) άξονες.

3

Β

4.6.9

Επιτάχυνση (Acceleration): Αξιολογείται η επιπλέον
αντοχή σε επιτάχυνση πάνω των 10G και στους τρεις
(3) άξονες.

6

Β

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας: 24%)

4.10.1.3

Αξιολογείται η δέσμευση του Προμηθευτού για
επιπλέον δυνατότητα υποστήριξης όλων των υλικών
(συγκροτημάτων,
υποσυγκροτημάτων
και
παρελκομένων) των συστημάτων DVR πάνω των δέκα
(10) χρόνων.

2

Β

4.10.1.7

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
υποβάλει κατάσταση με όλους τους βασικούς φορείς
προμήθειας συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων,
παρελκομένων και τυχόν αναλωσίμων καθώς και τους
εναλλακτικούς
τους
οποίους
μπορεί
να
χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα
των δέκα (10) ετών.

1

Α

4.10.1.9

Αξιολογείται η παροχή από τον Προμηθευτή των
ενημερωμένων εκδόσεων (updates) του firmware και
του software του κατασκευαστή πέραν των δέκα (10)
χρόνων (οι οποίες δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουν την
περιγραφόμενη, στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή,
λειτουργία των συστημάτων DVR), καθώς και η
αναθεώρηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας.

1

Β
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Ο Προμηθευτής να αναλάβει την εκπαίδευση τεχνικού
προσωπικού της Υπηρεσίας με δικά του μέσα στο
εσωτερικό ή εξωτερικό, για προγραμματισμένη και
απρογραμμάτιστη συντήρηση 2ου βαθμού, από ειδικό
τεχνικό ή τεχνικούς και χωρίς επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

5

Α

Τα συστήματα DVR θα πρέπει να συνοδεύονται κατά
4.10.5.1.1. την
παράδοσή
τους
από
εγχειρίδιο
3
προγραμματισμένης
και
απρογραμμάτιστης
συντήρησης 2ου βαθμού.

2

Α

Τα συστήματα DVR θα πρέπει να συνοδεύονται κατά
την παράδοσή τους από πλήρεις καταλόγους
ανταλλακτικών και εργαλείων-οργάνων (περιγραφή,
4.10.5.1.1.
Part Number, στοιχεία κατασκευαστή) που απαιτούνται
5
για την προγραμματισμένη και απρογραμμάτιστη
συντήρηση 2ου βαθμού [Μια (1) πλήρη σειρά ανά δέκα
(10) συστήματα].

3

Α

Αξιολογείται η έγγραφη εγγύηση από τον Προμηθευτή
για την δωρεάν αποστολή στην Υπηρεσία
4.10.5.1.1. οποιονδήποτε
μελλοντικών
διαφοροποιήσεων6
αναθεωρήσεων των εγχειριδίων (Updates - Revisions)
που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή
πέραν των δέκα (10) ετών.

1

Β

6.1.3.1

Αξιολογείται η παροχή εγγύησης από τον Προμηθευτή
για καινούρια υλικά πέραν των δύο (2) ετών από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

4

Β

6.1.3.2

Αξιολογείται η παροχή εγγύησης από τον Προμηθευτή
για υλικά μετά από επισκευή ή τροποποίηση πέραν
του ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής.

2

Β

6.2.6

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα πρέπει να είναι ο
ελάχιστος δυνατός από την κατακύρωση της
προμήθειας και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες.
Αξιολογείται η δυνατότητα παράδοσης των υλικών σε
χρόνο μικρότερο των έξι (6) μηνών.

3

Γ

100

----

4.10.4.2

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Υπόμνημα Βαθμολόγησης
Α
Αξιολογείται η παροχή ή μη του χαρακτηριστικού ή της υπηρεσίας.
Β
Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή από
αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά
με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.
Γ
Βαθμολογείται με το μέγιστο βαθμό η προσφορά με τη μικρότερη τιμή από
αυτή που ορίζει το κριτήριο και οι υπόλοιπες προσφορές βαθμολογούνται συγκριτικά
με αυτήν, με μικρότερους βαθμούς.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ (1):
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ (2):
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ (3):

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΔ (4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:
(1)
Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται
συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ–Α–00134).
(2)
Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται
συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η ).
(3)
Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται
συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η ). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η
θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.
(4)
Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής,
για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του
εντύπου αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του
κυρίως κειμένου και των προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή υποπαράγραφος
έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος
ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του εντύπου.
Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι αριθμοί παραγράφων ή υποπαραγράφων, που
προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση.
(5)
Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία
δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια
γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Φυσικό Περιβάλλον). Στην
περίπτωση υποπαραγράφων, για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε
σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου (Παράδειγμα:
Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων ωτασπίδων) ή οι πρώτες τρείς έως πέντε
λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά (Παράδειγμα: Κάθε
ζεύγος ωτασπίδων αποτελείται από …). Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η
σύνταξη μίας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την
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αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές
λέξεις, που αναφέρονται στην τροποποίηση.
(6)
Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της
σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, που
αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης
του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή
αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που
επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη),
ζητούμενων στην προδιαγραφή, στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή
υποπαραγράφους, που δεν αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην
τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι
παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση,
όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση.
(7)
Χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από την διαδικασία
προσφορών, την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος.
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύησή μας υπ΄ αριθμ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
………………….
για
την
Εταιρεία
………………………………………………………….. οδός …………………………..
αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρεία 1)
…………………………... και 2) ……………………………. ατομικά για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), για τη συμμετοχή της
στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για
την προμήθεια ………………………..… σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ………………...
διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της
προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

εφόσον ζητηθεί από την

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελ. 96

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός …………………….. αριθμ. ……………. ως προμηθευτής
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την
προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας ……………………………
(εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ αριθμ. …../2016 διακήρυξης της Υπηρεσίας
Προμηθειών της ΠΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία
(ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ
……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από
τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός …………………….. αριθμ. ……………. ως προμηθευτής
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την
προμήθεια …………………………..………….,συνολικής αξίας ………………………
(εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ αριθ. …../2016 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών
της ΠΑ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου
προς το 3% της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου δηλαδή για ΕΥΡΩ
……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, και εγγυάται προς εσάς με την
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από
τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελ. 98

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /16

Προμήθεια «Εβδομήντα Οκτώ (78) Συλλογών
Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου Ψηφιακού Συστήματος
Καταγραφής Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε
Α/Φ της ΠΑ)»,

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

: «.....................»

Σελ. 99

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 150/10-7-07 ), όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το Ν. 4038/12 [άρθρο 22α παραγρ. 5, (ΦΕΚ τ.Α΄14/2-2-12)]. Τα άρθρα και οι
ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα
διέπουν τις διαδικασίες, που απαιτούνται από την Υπηρεσία.
Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες :
1)
Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίθετα.
2)

Λέξεις αρσενικού γένους συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο.

3)
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.
4)
Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που
διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών
προσώπων.
5)
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.
6)
Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση για διευκόλυνση
των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της
σύμβασης με κανένα τρόπο.
7)
Αναφορές σε οποιοδήποτε άρθρο ή παράρτημα χωρίς περαιτέρω
χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο άρθρο ή παράρτημα της
σύμβασης, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
8)
Αναφορά σε άρθρο ή παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός
εάν καθορίζεται διαφορετικά.

Σελ. 100

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

Β.

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο

Γενικοί Όροι

:
:
:
:
:
:
:

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις σε βάρος Προμηθευτή
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυοδοσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο

Δ.

Σ..……./16

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

Γ.

:

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: Τεχνική Περιγραφή – Παροχή Εγγυήσεων κλπ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο : Παράδοση – Παραλαβή
Άρθρο 11ο : Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Άρθρο 12ο : Συσκευασία

Ε.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

13ο
14ο
15ο
16ο
17ο
18ο
19ο
20ο

: Κωδικοποίηση Υλικών
: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
: Ολοκλήρωση Σύμβασης
: Εμπιστευτικότητα
: Τερματισμός
: Επιχειρηματική Δεοντολογία και Σύγκρουση Συμφερόντων
: Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία
: Γενικές Παρατηρήσεις

Σελ. 101

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 210 – 870 50 42

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ……./16

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

:

……………… €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «……………………………….»

Στην Αθήνα σήμερα ………………………………..στα Γραφεία της ……….. οι
υπογεγραμμένοι : …………………………………. Δκτής της …. , ως εκπρόσωπος
της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ………/Σ………../…………
Κατακυρωτική Απόφαση του ……. και η εταιρεία «……………………………….»
Α.Φ.Μ.
………………….
που
εκπροσωπείται
από
τον
……………………………………………………………………………………………
με
Α.Δ.Τ …………………………………………………………………..Οδός ………………,
αριθμ. .., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή” της προμήθειας των ειδών
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρα δύο (2) και επτά (7) της σύμβασης.

Σελ. 102

ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείμενη
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.

2.
Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των ΕΔ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει
από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της
ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών.

4.
Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του ΝΔ 721/1970, Ν. 4270/14,
Ν. 4281/14, των ΠΔ 60/07 και ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες
Κανονιστικές αυτών οδηγίες.
5.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της
Σύμβασης από την
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον
προμηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που
παρέδωσε.

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις

1.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια «Εβδομήντα Οκτώ (78)
Συλλογών Υλικών (kit) Εμπορικού Τύπου Ψηφιακού Συστήματος Καταγραφής
Εικόνας (Video), Ήχου και Δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ)»,, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή της Υπηρεσίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα «……..»
της παρούσας.

Σελ. 103

2.
Το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται σε …………… €.
Συγκεκριμένα, η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την
προμήθεια των υλικών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της
συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων παραγρ. 4 του
παρόντος), σύμφωνα με το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, ενώ οι
προμηθευτές εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την
έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της
Ελλάδας και της χώρας μόνιμης εγκατάστασής τους.
4.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον
προμηθευτή κρατήσεις ποσοστού 6,2476% για εταιρείες εσωτερικού και 6,1036% για
εταιρείες εξωτερικού.
5.

Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.
β.

Κρατήσεις

και

εισφορές

υπέρ

διαφόρων

Ασφαλιστικών

Ταμείων κλπ.
6.
Η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας
(ΦΠΑ) σύμφωνα με το Ν. 2859/2000 άρθρο 27.
7.
Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των προς
προμήθεια ποσοτήτων κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 περίπτωση (α) του
ΠΔ 118/2007. Η αυξομείωση δεν θα έχει καμία επίδραση στην τιμή των υλικών και
στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας.
8.
Ο καταλογισμός της δαπάνης θα βαρύνει τον Π/Υ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ έτους
2016 επί ΚΑΕ 1325/ΕΦ 11 – 410, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3274/20 Απρ
16/ΔΑΥ/Γ2/2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
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Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται βάσει της σύμβασης σε ευρώ
(€), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική απόφαση της σύμβασης,
αναλόγως του τρόπου χρηματοδότησης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της προμήθειας των υλικών (ΠΔ 118/2007, άρθρο 35 παραγρ. Ια ΚΠΔ),
από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, υπό
τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
2.
Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας των ποσοτήτων που παραδόθηκαν κατά το υπόψη χρονικό διάστημα
[τμηματικές παραδόσεις - τμηματικές πληρωμές] με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού
Εντάλματος (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ και η εξόφληση
θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ.Σούτσου 40),
όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000,00 €. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
προσκομίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που θα του ζητηθεί, τον αριθμό
λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα μέσω της οποίας θα γίνει
η εξόφληση. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο θα εκδοθεί ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Το
αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40) προβαίνει στην εξόφληση του
προμηθευτή στο λογαριασμό Τραπέζης που έχει δηλωθεί και στην απόδοση του
Φόρου Εισοδήματος.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της προμήθειας των ειδών
θέματος είναι :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της
αρμόδιας Επιτροπής της ΠΑ, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των
παραλαμβανομένων ειδών.
β.
αποθήκες της ΠΑ.
γ.

Γραμμάτια εισαγωγής των υπό προμήθεια υλικών στις
Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ.
Πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του αρμοδίου
Δημοσίου Ταμείου (είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του προμηθευτή.
ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που
πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
στ.
Βεβαίωση κωδικοποίησης του προϊόντος, που εκδίδεται από
το 201 ΚΕΦΑ/ΑΥΚΥ (τηλ. : 210 – 550 42 54).
ζ.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας
νομοθεσίας και ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων (δ) και (ε) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3.
Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.
4.
Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις :
α.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά
πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (ΠΔ
118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
β.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την
ημερομηνία εκάστης τμηματικής παραλαβής των προς προμήθεια υλικών και την
έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο ως
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του συμβατικού αντικειμένου, η ως άνω προθεσμία
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.
5.
Η πληρωμή – εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται, υπό τις εξής
προϋποθέσεις :
α.
Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των υλικών.
β.
Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα υπόλοιπα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά.
6.
Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60)
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον προμηθευτή, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/
9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του προμηθευτή, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
7.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :

α.
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
β.

Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς

και
γ.
Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35
παραγρ. 7 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης
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της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών).
8.

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται επιπλέον :

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση των ειδών.
β.

Το κόστος τυχόν εργαστηριακών ελέγχων (όταν απαιτείται).

γ.
Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον
παρέχοντα την προμήθεια προμηθευτή.
δ.
Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη
νόμιμη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν
πραγματοποιήσει ο προσφέρων.
9.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του
προμηθευτή, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε μη έγκαιρη
παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές
παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας
την προκαλούν.

Άρθρο 4ο
Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου

1.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει απ΄ αυτήν, με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα
από γvωμoδότηση του αρμόδιου συλλογικού oργάvoυ. Με τηv ίδια διαδικασία o
προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσov παραβίασε τους όρους της σύμβασης,
όπως καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης.
2.
Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή, εφόσov
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.
3.
Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά
ή διαζευκτικά oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παραγρ. 5 του ΠΔ
118/07, όπως παρακάτω :
α.
Έκπτωση από την στο όνομά του γενόμενη κατακύρωση, την
ανάθεση ή τη σύμβαση, και από κάθε εν γένει δικαίωμά του απ΄ αυτήν.
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β.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του οικείου Μετοχικού Ταμείου της ΠΑ.
γ.
Ανάθεση της σύμβασης, σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή, είτε από τον επόμενο μειοδότη στην ανοικτή διαδικασία, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 22 του ΠΔ 118/2007 και με καταλογισμό σε βάρος του κάθε άμεσης ή
έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
τα οποία εισπράττονται, είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με
τις διατάξεις, για είσπραξη δημοσίων εσόδων. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη
και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του αντικειμένου του
διαγωνισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
δ.
Εφαρμογή των ποινικών ρητρών (κυρώσεων) που
προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος, στην εκτέλεση
των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ε.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή. Ο
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.
3.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

4.
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν
μέρει κατά την κρίση της την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω
ή εν μέρει κατά την κρίση της, επιφυλασσόμενη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός
του, στην περίπτωση που :
α.
Δεν
προηγούμενα άρθρα.

εκτελέσει

ο

προμηθευτής

τα

συμφωνηθέντα

στα

β.
Δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας
σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών.
γ.
Ο προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή
αναθέτει την προμήθεια υπεργολαβικά, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία με την
Υπηρεσία.
δ.
Ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
5.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η
επιβολή των αναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος
καταλογισμού σε βάρος του προμηθευτή της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων
δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της
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συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση της Υπηρεσίας σε άλλο
προμηθευτή. Περαιτέρω η Υπηρεσία δικαιούται να αναστείλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον
προμηθευτή, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων, οι δε εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
6.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και
δαπάνες του προμηθευτή που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά
του σχετικού διαγωνισμού.
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ΠΔ 118/07, o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
8.
Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου από τη
σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv
πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίνεται σε βάρος
τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού
γίνεται δεκτή.
9.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 3 του ΠΔ 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή
η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/2007).
10.
Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση
αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του ΚΠΔ
(ΠΔ 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
11.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην
Υπηρεσία, σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς και προκληθεί
βλάβη, φθορά ή καταστροφή του είδους, ίσης με την αξία του καταστραφέντος
υλικού.
12.
Ο προμηθευτής, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα
χρησιμοποιήσει κατά την προμήθεια του αντικειμένου του διαγωνισμού δεν έχουν
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία, οι δε μισθοί,
ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση.

13.
Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή
την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον :
α.

Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας.

β.

Συvτρέχoυv λόγοι ανωτέρας βίας.
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Άρθρο 5ο
Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή
1.
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, σε περίπτωση που το υλικό
φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της τυχόν
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07,
επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :
α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει το ¼
του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του ΠΔ
118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από
το ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπομένου από το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και β.
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται
επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών. Σε περίπτωση
που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται
σ΄ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής
τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή
τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή
των υλικών.
4.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
φόρτωσης – παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
παράδοσης.
5.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί
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του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του
συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
6.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της
προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής
ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

και οι τόκοι

8.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά
από προηγούμενη κλήση προς απολογία του προμηθευτή και αφού έχει συνταχθεί
για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου που να διαπιστώνει κατά
τρόπο επαρκή την παράβαση.
9.
Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η επιτροπή
ελέγχου συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Μονάδας, είτε ύστερα από
έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από τμήματα της Υπηρεσίας.
10.
Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως
της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του αποτελεί
και αξιόποινο αδίκημα.
11.
Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει ένσταση – προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 15 παραγρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Επί της
ένστασης – προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την
Διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (άρθρο 38 παραγρ. 2β ΠΔ 118/07). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική
προσφυγή.
12.
Αν η ένσαση – προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η
επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό
αποδίδεται στον προμηθευτή με την επόμενη αμοιβή του. Η απόρριψη της ένστασης
– προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή.
13.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης.
14.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
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Άρθρο 6ο
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση

1.
Σε περίπτωση
οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 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. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼
του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος
δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την
απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της, για την
παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση
των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων, τα
απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών
και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα είδη πριν την παραλαβή των νέων
ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την
παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται
κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2.
Η επιστροφή των ειδών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα
που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα
πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου με την οποία και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της
συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής,
κατά τα ισχύοντα.

3.
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν
πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει
χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.
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Άρθρο 7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

1.
Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις
του όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει
μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης από τα δύο μέρη.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε
γεγονότα όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόμενους του
προμηθευτή), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους
κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες,
κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές,
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον
έλεγχο των εμπλεκόμενων μερών και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της
Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή
στον τόπο εγκατάστασης του προμηθευτή και τα οποία δε δύναται να
αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια.
2.

Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας :

α. Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. Στην περίπτωση
αυτή, καύσιμα θα χορηγούνται στον αγοραστή κατά απόλυτη προτεραιότητα.
β. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου, των υπεργολάβων και των
συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
3.
Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν
από τον ανάδοχο, εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Εφόσον τα
γεγονότα είναι διαρκή, ο ανάδοχος πρέπει να τα αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία
την έναρξη και λήξη τους. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια
στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί τη συνδρομή λόγω ανωτέρας βίας
για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
4.
Επισημαίνεται ότι, κανένας από τους λόγους ανωτέρας βίας δε θα
γίνεται αποδεκτός από την Υπηρεσία, σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραδίδει
τα προς προμήθεια είδη του συμβατικού αντικειμένου σε άλλον καταναλωτή κατά τις
ημερομηνίες που επικαλεστεί αδυναμία παράδοσης στην ΠΑ.
5.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας υλικών για λόγους ανωτέρας βίας, ο
προμηθευτής κατανέμει τη διαθέσιμη – προσφερόμενη ποσότητα με βάση τις
ποσότητες του προγράμματος παραλαβών της συγκεκριμένης περιόδου
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όμως τις ανάγκες του αγοραστή κατά απόλυτη προτεραιότητα.
6.
Αφού αρθούν οι λόγοι της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προγραμματίσει την παράδοση των
ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ανωτέρας βίας προς
αποκατάσταση του προγράμματος στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές αλλά χωρίς να
υποληφθεί στις ποσότητες του τρέχοντος προγράμματος παραδόσεως και κατά
προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους πελάτες.
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Άρθρο 8ο
Εγγυοδοσία

1.
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ΄ αριθμ. …………………………………………
επιστολή, ισχύος μέχρι …………
ποσού ευρώ………………………………….που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, η οποία θα επιστραφεί σ΄ αυτόν με αίτησή
του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.
2.
Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) καλύπτει και τις υποχρεώσεις του
προμηθευτή για την κωδικοποίηση των υλικών.
3.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο
(2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
4.
Με την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης
γίνεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των υλικών ποσοστού 3%
της καθαρής αξίας των συμβατικών υλικών και χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης κατά
τρεις μήνες από το χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης.
5.
Ομοίως κατέθεσε και την υπ΄ αριθμ. …………………………εγγυητική
επιστολή ποσού ευρώ…………………………..της………………………………………
Τραπέζης, ως ισόποση εγγύηση
της εγκεκριμένης σ΄ αυτόν προκαταβολής,
ποσοστού επί της συνολικής συμβατικής τιμής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από
της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο
τόκος που αντιστοιχεί σ΄ αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού από το φορέα, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας, ή
της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
MΕΡΟΣ

ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 9ο
Τεχνικές Περιγραφές – Παροχή Εγγυήσεων
Οι όροι που ακολουθούν στο παρόν άρθρο δύνανται να τροποποιηθούν
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή και τις προβλέψεις της
κατακυρωτικής απόφασης).
Ενδεικτικά :
1.
Τα υπό προμήθεια υλικά απαιτείται να είναι σύμφωνα με την τεχνική
Περιγαρφή της Υπηρεσίας.
2.

Εργοστάσιο Κατασκευής : «....................................»
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3.
Ο προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη
υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του, ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «……»
της παρούσας. Επίσης αποδέχεται τους όρους συμφωνιών του διαγωνισμού ……..,
ως το Παράρτημα «…..» της παρούσας.
4.
Η ψηφιακή συσκευή καταγραφής εικόνας (video), ήχου (audio) και
δεδομένων (data), στο εξής αναφερόμενη εν συντομία ως σύστημα “DVR”, αποτελεί
ένα σύστημα καταγραφής video, ήχου και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή σε κάρτα
μνήμης SD, CF ή σε οποιαδήποτε άλλη αποσπώμενη μονάδα μαζικής αποθήκευσης
χωρίς κινητά μηχανικά μέρη.
5.
Το σύστημα της παρούσας προδιαγραφής θα πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα ταυτόχρονης και συγχρονισμένης καταγραφής τουλάχιστον τεσσάρων (4)
πηγών video, τουλάχιστον δύο (2) πηγών audio, καθώς και δεδομένων θέσης και
χρόνου από συμβατό GPS.
6.

To εν λόγω σύστημα θα ενσωματωθεί σε Α/Φ και επίγεια μέσα της

ΠΑ.

7.
To συγκεκριμένο σύστημα θα διαθέτει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης
όλων των σημάτων video, ήχου και δεδομένων σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, ώστε
να επιτυγχάνεται συγχρονισμένη αναπαραγωγή των πηγών video, ήχου και των
δεδομένων GPS σε συμβατικό Η/Υ με χρήση εμπορικού τύπου MPEG Media Player.
8.
Κατηγορίες προμηθευτών και απαιτήσεις σε πιστοποιητικά ανά
κατηγορία προμηθευτή :
α.
Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER-O.E.M.): Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των υλικών
απαιτείται Certificate of Conformity (CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα
Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό
του ως κατασκευαστή. Ως ΟΕΜ ορίζεται ο κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία
κατασκευαστών ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις
κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα
αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.
(Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται κατά την προσφορά αφορούν στη
συμμόρφωση του τύπου με τις προδιαγραφές).
β.
Εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένος
Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος
επίσημου
ΠρομηθευτικούΕμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή: Στην περίπτωση που η πηγή
προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος
Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου
Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, πέραν των
πιστοποιητικών της περίπτωσης 4.4.8α, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του
Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή
για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου/εκπροσώπου.
γ.
Ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο
Προμηθευτής) πρέπει να είναι πιστοποιημένος με σύστημα διασφάλισης ποιότητας
κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό,
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συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης για τη σχεδίαση του συστήματος DVR και
των τυχόν υποκατασκευαστών του. Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο
(και των εκτελεστικών συμβάσεων). Σε περίπτωση λήξης του πιστοποιητικού ISO, ο
ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει το νέο σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του.
δ.
Ο Προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο
πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των
επιμέρους αντικειμένων της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, στην
εκπαίδευση, στις εγγυήσεις και στην τεχνική υποστήριξη. Η πιστοποίηση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της
συμφωνίας πλαίσιο (και των εκτελεστικών συμβάσεων). Σε περίπτωση λήξης του
πιστοποιητικού ISO, ο ανάδοχος δεσμεύεται να προσκομίσει το νέο σε χρονικό
διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του.
9.
Ο Προμηθευτής θα παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις
καλής λειτουργίας:
α.
Για καινούργια υλικά: χρονική περίοδος τουλάχιστον δύο (2)
ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Αξιολογείται η παροχή εγγύησης
πέραν των δύο (2) ετών.
β.
Για υλικά μετά από επισκευή ή τροποποίηση: χρονική
περίοδος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
γ.
Για λογισμικό (software): χρονική περίοδος τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
10.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην αποκατάσταση προβλημάτων ή
αντικατάσταση υλικών, παρτίδας υλικών ή λογισμικού στα οποία διαπιστώνονται
προβλήματα στη διάρκεια εγγύησης.
11.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ελαττωματικό ή μη
συμμορφούμενο υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης (που δεν
προέρχεται από εσφαλμένο χειρισμό ή αντικανονική συντήρηση του προσωπικού της
Υπηρεσίας), θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Προμηθευτής, ο οποίος θα
προβαίνει στην άνευ κόστους (δηλαδή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας)
αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης.

12.
Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός
εγγύησης υλικού ή λογισμικού στις εγκαταστάσεις του, ο Προμηθευτής θα
ενημερώσει την Υπηρεσία σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να
αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή τη μη συμμόρφωση (χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης εργασιών), θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να
αποκαταστήσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το υλικό στην Υπηρεσία το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από
την παραλαβή του υλικού για αιτήσεις άμεσης προτεραιότητας και εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του υλικού για αιτήσεις κοινής
προτεραιότητας.
13.
Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του είτε να επισκευάσει
είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς
επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.
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14.
Το κόστος μεταφοράς των υλικών κατά την αποκατάσταση του
προβλήματος θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
15.
Μετά την επισκευή/αντικατάσταση υλικού εντός εγγύησης, το
παραδοθέν υλικό παραμένει σε εγγύηση για διάστημα ίσο είτε με το υπολειπόμενο
χρονικό διάστημα εγγύησης κατά την ημερομηνία γνωστοποίησης της βλάβης στον
Προμηθευτή είτε με το οριζόμενο διάστημα από την παράγραφο 6.1.3 παρόντος
(όποιο είναι μεγαλύτερο).
16.
Στην περίπτωση που αποδειχθεί από την Υπηρεσία ότι ένα
ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε υλικό με το οποίο
συνδέεται (στο σύνολό του ή εν μέρει) κατά τη χρήση για την οποία προορίζεται, τότε
ο Προμηθευτής θα επισκευάσει ή, κατ’ επιλογή του, αντικαταστήσει το υπόψη υλικό
(στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για την Υπηρεσία και όχι μόνο το
ελαττωματικό υλικό ή λογισμικό που προκάλεσε τη ζημιά.
17.
Ο Προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος,
μετά από κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του συστήματος, να συντάσσει
και να καταθέτει στην Υπηρεσία έκθεση πραγματογνωμοσύνης με τα αίτια –
παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών.
18.
Άρνηση ή αδυναμία του Προμηθευτή για επισκευή υπό εγγύηση δίνει
το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την
επισκευή του εν λόγω υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει
τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης
επισκευής.
19.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης των δύο (2) πρώτων ετών, αν το
σύστημα DVR (συνολικά ή εν μέρει) παραμένει εκτός ενεργείας λόγω βλαβών για
χρονικό διάστημα πέραν του 20% του κάθε έτους εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από
τη φύση του ελαττωματικό και ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το
αντικαταστήσει ολοκληρωτικά.
20.
Το εκτός ενεργείας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με
έναρξη μετά την παρέλευση μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή της έγγραφης
ειδοποίησης του Προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει την ημέρα παράδοσης του εν
λόγω υλικού στην Υπηρεσία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος
προσμετρούνται και οι ημέρες αργίας.
21.
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον Προμηθευτή για ανταλλακτικά θα
ικανοποιούνται το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για αιτήσεις
άμεσης προτεραιότητας και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για αιτήσεις κοινής
προτεραιότητας.
22.
Ο Προμηθευτής θα αναφέρει το δίκτυο (εφόσον υπάρχει) που διαθέτει
πανελλαδικά των εξουσιοδοτημένων συνεργείων το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον
της υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης συντήρησης των πρώτων
δύο (2) ετών.
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ΜΕΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ–ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Παράδοση – Παραλαβή

(Οι όροι που ακολουθούν στο παρόν άρθρο δύνανται να τροποποιηθούν
σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή και τις προβλέψεις της
κατακυρωτικής απόφασης).
Ενδεικτικά :
1.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός
…………………….από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως επιθυμητό
χρονικό όριο υλοποίησης της προμήθειας των υλικών για την ΠΑ είναι ο ελάχιστος
δυνατός από την κατακύρωση της προμήθειας και όχι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες.
2.
Τόπος παράδοσης : Η παράδοση των υλικών απαιτείται να
πραγματοποιηθεί με όρους DΑP (DELIVERY ΑΤ PLACE) – Incoterms 2012, στις
εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ/ Ελευσίνα.
3.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί
στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης
αυτών, από αρμόδια επιτροπή της ΠΑ, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου
εκπροσώπου του, κατά την υπόψη διαδικασία, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.
4.
Κατηγορίες προμηθευτών και απαιτήσεις σε πιστοποιητικά ανά
κατηγορία προμηθευτή :
α.
Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ΟRIGINAL EQUIPMENT
MANUFACTURER-O.E.M.): Για προμήθεια υλικών από τον ΟΕΜ των υλικών
απαιτείται Certificate of Conformity (CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα
Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό
του ως κατασκευαστή. Ως ΟΕΜ ορίζεται ο κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία
κατασκευαστών ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις
κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα
αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΕΜ είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.
(Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται κατά την προσφορά αφορούν στη
συμμόρφωση ανά τεμάχιο).
5.
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλη
επιτροπή που θα ορισθεί με μέριμνα της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ σύμφωνα με τα ισχύοντα και
τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :
α.
Πριν την παράδοση των υλικών, ο προμηθευτής έρχεται σε
συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών
(ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο
αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
β.
Επίσης ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας της
Υπηρεσίας την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται,
για την παράδοση.
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γ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από την
αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας ΥΕΕΠΠ/ΠΑ, στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ με
τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία
του προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να
παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή,
μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται
μόνο μακροσκοπική εξέταση. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή .
δ.
Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και
άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία),
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του
είδους, όλοι οι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, αυτό
συντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
6.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη μέσα στα χρονικά
όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
7.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση
του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να
παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση
που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής
του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ΄ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το είδος.
8.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
9.
Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.
10. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί να μετατίθεται,
εφόσον υπάρχει ανάλογη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών
ειδών, ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
11.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική
εξέταση, ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και
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ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια)
που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του είδους. Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει ελέγχους που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν
στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του είδους, χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτήν το χρονικό
διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή.
Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του
άρθρου 26 του ΠΔ 118/07, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία
παραλαβής.
12. Εάν η παραλαβή των ειδών 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 αρμόδιου Υπουργού, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα είδη, αποδεικτικό προσκόμισης αυτών και σύμφωνα με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
13. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και
πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου 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 και όταν :
α.
Το είδος κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να
το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες
σχετικές κυρώσεις.
β.
Το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις
από τους όρους της
σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που
αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή
με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής,
που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε
αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα, για
τον οποίο προορίζονται τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή

1.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη
και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα
παραπάνω δείγματα λαμβάνονται
και αποστέλλονται
προς έλεγχο
στην
περίπτωση, που με απόφαση του αρμόδιου φορέα, εγκρίθηκε η μακροσκοπική
παραλαβή είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο.
2.
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με
απόφαση του αρμόδιου φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού, για το οποίο η επιτροπή παραλαβής
εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
3.
Σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής
παραπέμπονται για
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα
παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, ή από
άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η
παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή,
ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους
που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει
εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το είδος
κρίνεται από αυτή παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και
αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το
υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον
μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω
προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι
παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση
επί της συμβατικής τιμής.
4.
Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια
επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση είδους σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα
έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον τα υλικά απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα
εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου φορέα και
εκπίπτονται από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής, ή εισπράττονται από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου
ταμείου.
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5.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής,
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προμηθευτές.

Άρθρο 12ο
Συσκευασία

Κάθε σύστημα DVR θα παραδίδεται συσκευασμένο σε κουτί το οποίο θα
εξασφαλίζει την προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να
υποστούν βλάβη, την ασφαλή μεταφορά του, καθώς και την καλή συντήρησή του σε
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. Σε περίπτωση αποστολής πολλαπλών
συστημάτων το κιβώτιο που θα τα εμπεριέχει θα πρέπει ομοίως να εξασφαλίζει την
προφύλαξη των τμημάτων που είναι δυνατόν να φθαρούν ή να υποστούν βλάβη, την
ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης.

MΕΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΟΙ

ΟΡΟΙ

Άρθρο 13ο
Kωδικοποίηση Υλικών

1.
Aπαιτείται ρήτρα κωδικοποίησης των υπό προμήθεια υλικών ως
ακολούθως :
2.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, για όσα είδη του
παραρτήματος «….» της παρούσας σύμβασης δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ
δεσμεύεται με τη ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Παράρτημα « …. » της παρούσας
σύμβασης) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199 και 4438 για την
κωδικοποίησή τους.
3.
Οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ως και της
Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ,
έχουν ως ακολούθως :
α.
Να έχουν ήδη αποδοθεί, μετά την κοινοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης, κωδικοί κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς
κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών. Σε διαφορετική
περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος με την
υπογραφή της σύμβασης να απευθυνθεί στην αρμόδια ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5),
προκειμένου να αποδοθούν οι παραπάνω κωδικοί κατασκευαστή.
β.
Να έχει ήδη παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, μετά την
κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική
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μορφή (floppy disks 1,44 MB ή CD μια μορφή αρχείου txt ή Excel), στην οποία να
περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια είδη :

(1)
Ο σχετικός
κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.
κατά

αριθμός
ΝΑΤΟ

(Ρ/Ν)

κωδικός

του

πραγματικού

(2)

Ο

κατασκευαστή

–

(3)

Η πλήρης ονομασία των ειδών στην Ελληνική και

(4)

To NSN εφόσον το είδος είναι κωδικοποιημένο.

υποκατασκευαστή.

Αγγλική.

γ.
Σε
διαφορετική
περίπτωση
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
–
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση με την
υπογραφή της σύμβασης και η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΠ/ΠΑ) να τη διαβιβάσει
στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5) με την κοινοποίηση της σύμβασης.

δ.
Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην
αντίστοιχη ΑΥΚΥ προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των
ειδών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των ειδών.
ε.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να
διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός 40
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι
μετέπειτα από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών.
στ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να
εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό
προμήθεια ειδών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την
κωδικοποίηση των ειδών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
ζ.
Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται :
(1)
Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα
δηλώνει τα NsN που έχουν αποδοθεί.
(2)
Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά
στοιχεία των ειδών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία, για τη διευκόλυνση
ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των ειδών.
η.
Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά
ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ όσον αφορά την
κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ με την
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και εκδίδεται σε τέσσερα αντίγραφα, ένα για τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ένα για την Υπηρεσία Προμηθειών που
παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης
(ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜ.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ.
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θ.
Στα δικαιολογητικά πληρωμής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει απαραίτητα να
επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ, όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα
συγκεκριμένα είδη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που
περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής.
ι.
Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να
καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για την
κωδικοποίηση των ειδών.

Άρθρο 14ο
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης

1.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 § 4 του ΠΔ 118/07, η
σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας. Τροποποίηση ή
συμπλήρωση αυτών των όρων γίνεται εγγράφως, με γραπτή τροποιητική της
παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Η απόφαση της Διοίκησης με την
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε να μη θίγει
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό, και οι σχετικοί όροι θα πρέπει να καθορίζονται γραπτώς
μέσω παραρτήματος της σύμβασης, που θα συνάπτεται διατηρώντας οπωσδήποτε
τον αρχικό στόχο αυτής. Αν το αίτημα τροποποίησης προέρχεται από τον
προμηθευτή, ο τελευταίος πρέπει να το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή.
Μετά την λήψη του αιτήματος για τροποποίηση, ο προμηθευτής οφείλει να ενεργήσει
για την εκτέλεση της τροποποίησης και με τον τρόπο αυτό, θα δεσμεύεται από τους
παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως αν η εν λόγω τροποποίηση καθοριζόταν
στη σύμβαση.
2.
Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται
ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της.
Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των
δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση
από αυτά.
Άρθρο 15ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης

1.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
είδους, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος
που κρίνεται ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
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β.

Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που

παραδόθηκε.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις .
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση .

Άρθρο 16ο
Εμπιστευτικότητα

1.
Κάθε εμπλεκόμενο μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες
πληροφορίες που ανήκουν σε άλλο εμπλεκόμενο μέρος ως εμπιστευτικές και να τις
διασφαλίζει αναλόγως. Για να θεωρείται μια πληροφορία εμπιστευτική, το
εμπλεκόμενο μέρος που διαδίδει τέτοια πληροφορία πρέπει να ενημερώνει τα
υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη για την εμπιστευτική της φύση κατά την διάδοση της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
2.
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας, ο
προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο
ίδιος ανακάλυψε κατά την προμήθεια, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση
τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον.
3.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία και
δεν δεσμεύει αυτή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον
προμηθευτή και μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας εις το διηνεκές.

Άρθρο 17ο
Τερματισμός
1.
Εάν οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο
της σύμβασης τον οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή, εάν είναι σε θέση να
επανορθώσει, δεν το πράξει μέσα σε ένα μήνα από την στιγμή της σχετικής γραπτής
ειδοποίησης του από το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, το άλλο εμπλεκόμενο μέρος
δύναται να τερματίσει τη σύμβαση λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και ενημερώνοντας
γραπτώς το εμπλεκόμενο μέρος που διέπραξε την παράβαση χωρίς να θίγονται
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οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την παράβαση,
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη σύμβαση.
2.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη σύμβαση,
μετά από προειδοποίηση επτά (7) ημερών προς τον προμηθευτή, για έναν ή
περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους :
•
Ο προμηθευτής εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που
περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007.
•
Ο προμηθευτής απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 15 ετών,
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
•
Ο προμηθευτής, για περισσότερες από δύο φορές, αποτυγχάνει να
διεκπεραιώσει προμήθειες χωρίς αιτιολόγηση.
•
Ο προμηθευτής υλοποιεί την προμήθεια η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της σσύμβασης.
•
Ο προμηθευτής υλοποιεί την προμήθεια η οποία δεν είναι αυθεντική ή/και
παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή
περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
•
Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου που
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει δικαιολογημένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά.
3.
Μετά τον τερματισμό της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να
ολοκληρώνει οποιεσδήποτε παραγγελίες προμήθειας βρίσκονται σε ισχύ, σύμφωνα
με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο
φορέας διενέργειας δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της παραγγελίας.
4.
Ο προμηθευτής δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν
του ορίου των ποσών που οφείλονται σε αυτόν για ποσότητες που έχουν ήδη
παραδοθεί και έχουν γίνει αποδεκτές, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της
σύμβασης.
5.
Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις
του όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει
μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης από τα δύο μέρη.
Άρθρο 18ο
Επιχειρηματική Δεοντολογία και Σύγκρουση Συμφερόντων

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθιερώσει και να διατηρεί τα κατάλληλα
επιχειρηματικά πρότυπα, διαδικασίες και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που είναι απαραίτητα για την αποφυγή οποιουδήποτε πραγματικού ή φαινομενικού
ατοπήματος ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια ή όρους που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε σύγκρουση με το βέλτιστο συμφέρον της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση
αυτή ισχύει για τις δραστηριότητες των εργαζομένων και των αντιπροσώπων του
προμηθευτή στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους της Υπηρεσίας και των τρίτων
μερών που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Οι προσπάθειες του
προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνουν, αλλά όχι να περιορίζονται, στη λήψη όλων
των απαραίτητων μέτρων προς αποφυγή πράξης των υπαλλήλων ή των
αντιπροσώπων του για τη δημιουργία, αποδοχή, παροχή ή προσφορά δώρων
περισσότερο από την προκαθορισμένη αξία, πληρωμές, δάνεια ή άλλες
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σκοπιμότητες σε οποιονδήποτε για σκοπούς επηρεασμού των ατόμων, εταιρειών ή
των νομικών προσώπων ούτως ώστε να ενεργήσουν αντίθετα με το δημόσιο
συμφέρον.
Άρθρο 19ο
Εφαρμοζόμενη νομοθεσία
Η ερμηνεία και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με βάση το Ελληνικό
δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη σύμβαση, θα υποβάλλεται στα Ελληνικά
δικαστήρια.

Άρθρο 20ο
Γενικές Παρατηρήσεις

1.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα :

α.
Μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο
κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή
κριθεί ασύμφορη.
β.
Τροποποίησης – συμπλήρωσης όρων της σύμβασης αυτής,
εφόσον απαιτηθεί και προβλέπεται τούτο στους συμβατικούς όρους της διακήρυξης,
κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας των υλικών και γενικότερα της τήρησης των
όρων της σύμβασης.
3.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

4.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
5.
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά,
επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα
θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
6.
Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης,
θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι
διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων,
υπάγονται στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου
καταρτίστηκε η σύμβαση.
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7.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως
προς την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της, η διαφορά
θα τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των
αρμοδίων δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η
απόφαση καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα
βαρύνουν τον εκ των συμβαλλομένων καταδικαζόμενο.
8.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή ο οποίος
και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
9.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 31/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄»

ΡΗΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

1.

Σ΄ αυτή τη ρήτρα :

α.
«Αρχή Κωδικοποίησης» σημαίνει το Εθνικό Κέντρο
Κωδικοποίησης (ΝCΒ) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει
στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών, που καλύπτονται από αυτό το
συμβόλαιο. Εάν ο προμηθευτής εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier
2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2
sponsorship, η «Αρχή Κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η
εξουσιοδοτημένη διεύθυνση για την κωδικοποίηση της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή
Προμηθειών».
β.
«Αρχή Προμηθειών» σημαίνει την υπηρεσία προμηθειών μιας
χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ.
γ.
«Τεχνικά Δεδομένα» σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα
πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκμηρίωση, που απαιτείται για την
πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών, για
την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο.
δ.
«Ισοδύναμος Συμβατικός Όρος» σημαίνει μια συμφωνημένη
συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει
τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.
2.
Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών,
καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά
χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση/κωδικοποίηση
και διαχείριση του υλικού, σύμφωνα με το κατά ΝΑΤΟ Σύστημα Κωδικοποίησης
(NCS).

Ο προμηθευτής θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των
προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα
υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται
είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ., είτε και όπου αυτό είναι
διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδομένα
που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Ο προμηθευτής θα αποστείλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την
ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή
τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης, μέσα στο χρονοδιάγραμμα
που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο.
Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο
προμηθευτής θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που
περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες
τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές, καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου.
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3.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της
Ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλισθεί η
διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή
δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο προμηθευτής θα πρέπει
να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε να μπορέσει
να έλθει σε επαφή η Αρχή Κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον
Προμηθευτή απ’ ευθείας για τα δεδομένα.
Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με έναν κατασκευαστή σε μια
εκτός ΝΑΤΟ χώρα, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων
τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/προμηθευτή και την παροχή τους
στην Αρχή Προμηθειών.
4.

5.
Τα τεχνικά δεδομένα για την Κωδικοποίηση πρέπει να περιλαμβάνουν
το όνομα και τη διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό
σχεδίου
ή
part
number(s)
του
υλικού(ων),
αριθμούς
συσχέτισης
προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν
παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην
αρχική φάση, έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.
6.
Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει
τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που
περιέχονται σε αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να
επισημάνει και να υποδείξει σε ποιο ΝCΒ/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δεν
χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία, που έχουν ήδη
υποβληθεί.
7.
Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να
έρχεται σε επαφή με την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε
πληροφορία αφορά στο σύστημα κωδικοποιήσης ΝΑΤΟ.
8.
Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να
καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.
9.
Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών για την Πολεμική Αεροπορία
είναι 201 ΚΕΦΑ/Τ2/5 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Τ.Κ 19200 ΤΗΛ. 210
5504253).

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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CONTRACT CLAUSE
RELATING TO THE SUPPLY OF TECHNICAL
DATA FOR IDENTIFYING ITEMS OF SUPPLY WITHIN THE
NATO CODIFICATION SYSTEM

1.

In this Clause :
a.

"Codification Authority" means the National Codification Bureau

(NCB) or Authorized Agency for Codification located in the country of design of the

item(s) covered by this contract if the contractor is located in a NATO country or in a
sponsored Tier 2 country and if the contractor is not located in a NATO country or in a
sponsored Tier 2 country the “Codification Authority” will be the National Codification
Bureau or Authorized Agency of the country where the “Contracting Authority” is
located.
b.
"Contracting Authority" means the procurement activity of a
NATO country or a NATO Management Authority/Activity.
c.
"Technical Data" means the engineering drawings, standards,
specification and/or technical documentation required to fully identify the items
designated by the Contracting Authority to support the equipment covered by the
contract.
d.
"Equivalent contractual instrument" means an agreed formal
contractual statement by which a contractor undertakes to furnish technical data in
support of codification.
2.
Technical Data (comprising drawings, specifications, catalogues or any
other information describing the physical characteristics of an item) is required to
enable codification to be undertaken for the identification and management of material
as required by the NATO Codification System (NCS).
The contractor shall make available to the Codification Authority, within
the timescales specified, the necessary technical data for all items supplied under this
contract. This information can be provided either as a “hard copy” drawings,
specifications etc or, where appropriate and available, via access by the Codification
Authority to electronic data held at a specific World-Wide Web site address.
The contractor shall dispatch the data or arrange for access to the data
via the web from subcontractors or suppliers on request from the Codification
Authority within the timescales specified in the contract.
In addition to the initial provision of technical data, the contractor shall
also provide any updated information on all items specified in this contract resulting
from agreed modifications, design or drawing changes as and when these changes
are made during the life of the contract.
3.
The contractor shall include the items of this clause or an equivalent
contractual instrument in any subcontract(s) to ensure the availability of technical data
to the Codification Authority. If dispatch of the data takes place from the subcontractor
or supplier, the contractor shall provide details of subcontract numbers or similar to
enable the Codification Authority to approach the subcontractor or supplier direct for
the data.
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4.
In the event of a subcontractor order being placed with a manufacturer
in a non – NATO country, the contractor shall be responsible for obtaining the
necessary technical data from the subcontractor/supplier and furnishing it to the
Contracting Authority.
5.
The Technical Data for codification purposes shall include the name
and address of the Design Control Authority(ies), the Design Control Authority’s
drawing or item part number(s), standards/specifications reference numbers and the
item name(s), if these elements have not been provided in the Recommended Spare
Parts List (RSPL) supplies in the initial provisioning phase, such that contractors will
not be mislead.
6.
If the contractor/sub-contractor or supplier has previously supplied
Technical Data for Codification purpose on any of the items covered in this contract to
the requesting Codification Authority, he is to state this fact and to indicate to which
NCB/Codification Agency they were supplied. He shall not under normal
circumstances be required to make further supply of the data already provided.
7.
The contractor, subcontractor or supplier shall contact the Codification
Authority in his country for any information concerning the NATO Codification System.
8.
The obligation of item codification is a condition for the good
implementation of the contract. As a result, the letter of guarantee for good
implementation (5%) covers the supplier’s obligation of item codification as well.

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

……………………………..

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απαιτουμένων στοιχείων για την κωδικοποίηση των υλικών :
1.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : …………………………………………………………..

2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ : ………………………………………………….

3.

Ο σχετικός αριθμός (P/N) του πραγματικού κατασκευαστή : …
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

4.

Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

5.

Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

6.

Η ομάδα – κλάση των υλικών.

7.

Το NSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

Ο Προμηθευτής
(υπογραφή – σφραγίδα)

(Διευκρίνιση : η παρούσα κατάσταση επισυνάπτεται στη σύμβαση κατάλληλα
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή).

