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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος
TK 115 21, Αμπελόκηποι
Τηλεφ. 2108705010-13
Fax 2106445633
e – mail : yppa@haf.gr
URL : www.haf.gr

EFTHYMIA
TSORTOU

Ψηφιακά
Υπογεγραμμένο
EFTHYMIA
TSORTOU
Αθήνα
2017.07.26
11:28:54 +0300

Φύλλα Διακήρυξης : 47
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 28/17
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη
Λειτουργικών Αναγκών 251 ΓΝΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ

41153

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή,
κύρια δραστηριότητα: Άμυνα)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ),
Δημ. Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας ισχύος από
υπογραφή της, εώς 31 Δεκ 18, με αντικείμενο την
ανάδειξη παρόχου προμήθειας Φυσικού Αερίου προς
κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη
τιμή)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09123000-7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.814.159,29€, επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% και
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων
Ήτοι
2.050.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

37.700.000 ΚwhΑΘΔ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

6,26832% επί της συμβατικής αξίας
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ.Ε)

Κατά την πληρωμή, δεν παρακρατείται φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/13
[Άρθρο 64 παρ.2 περ.(ββ)]

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
13 %
(ΦΠΑ)
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗπροϋπολογισμού εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ επί ΚΑΕ 0833
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
του Ειδικού Φορέα 11-410 οικονομικού έτους 2017-2018
(ΑΑΥ 5586/10-7-17).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα αναλυτικά στο Παράρτημα
«Γ» της παρούσας.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνική

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες
(ΑΡΧΙΚΗ)
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 07:00 πμ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 πμ.
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών,
ήτοι
την
12 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 25 Ιουλίου 2017
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 26 Ιουλίου 2017
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
26 Ιουλίου 2017
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

α.
Του Ν.Δ 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.
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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.2328/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 159/3-8-95), «Νομικό καθεστώς της
ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής
αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των
Ν.3310/2005 και Ν.3414/2005.
ε.
Του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
στ.
Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ζ.
Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».
η.
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).
θ.
Του Άρθρου 3 του Ν.3428/05 (ΦΕΚ Α΄ 313) «Απελευθέρωση
Αγοράς Φυσικού Αερίου» στο οποίο καθορίζεται ότι: «ο Υπουργός Ανάπτυξης και η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ασκούν αρμοδιότητες που τους ανατίθενται …..με
τρόπο που: …δ) Προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά Φυσικού Αερίου και η
εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο».
ι.
Του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 131/28-6-06) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
ια.
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).
ιβ.
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).
ιγ.
Του Άρθρου 81 του Ν.4001/11 (ΦΕΚ Α΄ 179) «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και
Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», βάση του οποίου «Η
προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους
Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου….», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ.
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.
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ιε.
Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» και
ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης.
ιστ.
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΄ 85/74-14) και ισχύει.
ιζ.
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».
ιη.
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).
ιθ.
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».
κ.
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).
κα.
Του Άρθρου 5 του Ν.4336/15 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 82 του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179).
κβ.
Του Άρθρου 5 του Ν.4354/15 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
όπως τροποποιεί το Ν.4001/11 (ΦΕΚ Α΄ 179) και ισχύει.
κγ.
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α’147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
2014/25/ΕΕ)».
κδ.
Του άρθρου 50 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/22-12-16)
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
κε.
Του Π.Δ 82/1996 (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/11-4-96) «Ονομαστικοποίηση των
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
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τομέα», όπως αυτό ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν.3310/2005
και το άρθρο 8 του Ν.3414/2005.
κστ. Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-16) «Ανάληψη
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου
Οικονομικών.
κζ.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
2.
ισχύουν:

Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και

α.
Την υπ’αριθμ. Δ1/18887/6 Νοε 01 (ΦΕΚ 1521 Β΄/2001) Απόφαση κ.
Υπουργού Ανάπτυξης, «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην Εταιρεία
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία», με την οποία η «ΕΠΑ Αττικής ΑΕ»
ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης ΦΑ για τριάντα (30) χρόνια στην περιοχή που
εδρεύει το 251 ΓΝΑ.
β.
Την υπ΄ αριθ. 20977/23 Αυγ 07 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1673/23-8-07) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005».
γ.
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).
δ.
Την παρ.1 του Άρθρου 4 της υπ΄ αρ. Δ1/Α/5815/19-04-10
Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 464)
περί «Κανονισμού αδειών φυσικού αερίου» στην οποία καθορίζεται ότι «η αίτηση για τη
χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (Υπουργός ΠΕΚΑ) και στη ΡΑΕ…» ενώ η ΡΑΕ γνωμοδοτεί επί των
υποβληθεισών αιτήσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 10 αυτής.
ε.
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.
στ.
Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19 Μαϊ 17 Υ.Α (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/2-6-17),
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
ζ.
Την υπ’ αριθμ. 57654/22 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (Υ.Α) (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1781/23-5-17), «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
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η.
Την ΑΔ.Φ.831/6982/Σ.1668/10 Ιουλ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ6/4β εντολή
διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής (Γενικό Επιτελείο ΑεροπορίαςΓΕΑ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3.
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη
σύμβασης χρονικής διάρκειας ισχύος από την υπογραφή της έως 31 Δεκ 18 για την
προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 1.814.159,29€ συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή στο ποσό των
2.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
4.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η
χαμηλότερη τιμή).
5.
Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα
κατάλληλα σημεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προσφορών και τα αντίστοιχα Παραρτήματα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν με
οποιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε από το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς.
6.
Τονίζεται στους οικονομικούς φορείς ότι τίποτα στο παρόν έγγραφο ή σε
οποιοδήποτε τμήμα του ή σε οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ τους
και της Αναθέτουσας Αρχής, ή εκπροσώπων της και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, δε
συνιστά σύμβαση, ή συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και οποιουδήποτε άλλου
προσώπου (εξαιρουμένης της επίσημης ανάθεσης της σύμβασης που συνάπτεται
γραπτώς από ή εξ΄ονόματος της Αναθέτουσας Αρχής), ούτε συνιστά σύμβαση, η
συμφωνία για τη σύναψη σχετικής ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης.
7.
Κατά την υποβολή των προσφορών τους, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να
σεβαστούν όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που περιέχονται
στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των
Παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης. Παράλειψη εκ μέρους του οικονομικού φορέα να υποβάλει προσφορά, που
να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την σχετική τεκμηρίωση, πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, θα οδηγήσει στην απόρριψη της προσφοράς.
8.
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 δύο (42) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη
δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) και στον Ελληνικό Τύπο.
9.
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 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ
17 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/2-6-17) και του Ν.4412/2016 (άρθρο 36), καθώς και τα καθοριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη.
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10.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη 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 στο άρθρο 37 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
11.
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 (άρθρο 5 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17):
α.
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή
των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους
όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως :
(1)
Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος.
(2)
Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται
να αιτούνται την εγγραφή τους:
(α)
είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
(β)
είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης
και χρήσης του συστήματος.
(3)
Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα
προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας :
(α)
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
(β)
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή
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τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομίζοντας εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
β.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
γ.
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει
σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.
12.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της
του συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της
παρούσας διακήρυξης, στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, στο σχέδιο της σύμβασης, ως τα
Παράρτηματα «Α» έως «Ε» που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής :
1.
2.
3.
4.
5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

13.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την
12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη 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 11 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Όροι), εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
14.
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης
που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο
καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης
εγγράφων μέσω του συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της
ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη,
όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.
15.
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως και μέσω της
εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό (λ.χ τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και οποιαδήποτε
δικαιολογητικά), αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του
Ν.4412/2016 και το άρθρο 14 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
16.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισμού καθώς και τυχόν υπομνήματα – ενστάσεις – προσφυγές, θα αναρτώνται σε
ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, προς ενημέρωση όλων των
ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων, στο πλαίσιο της διαφάνειας και ισότιμης – χωρίς
διακρίσεις αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων.
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17.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
18.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη διακήρυξη και τα δικαιώματα επί
αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης από τους
οικονομικούς φορείς επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών
τους.
19.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο
οποίος εξ’αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα
Παραρτήματά της.
20.

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 25
Ιουλίου 2017.
β.

Στον ελληνικό τύπο στις 26 Ιουλίου 2017 και συγκεκριμένα στις

εφημερίδες :
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :
(1)

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

(2)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

(3)

ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

γ.
Στον
ιστότοπο
26 Ιουλίου 2017 με ΑΔΑ : 6ΕΧΑ6-Ι73

του

Προγράμματος

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

στις

δ.
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 26 Ιουλίου 2017.
21.
φορείς :

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους
α.

Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

β.
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).
22.
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.
23.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας
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(www.haf.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό
διαγωνισμού : 41153.
24.
Για
απευθύνονται:

λοιπές

γενικές

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

α.
Κατά το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Τμήμα
Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές: Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής,
Σγός (Ο) Αρκάδας Παν. και Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη τηλεφ.2108705013-15-10.
β.
Κατά το στάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού στο Τμήμα
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιος χειριστής: Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ταξιάρχου Ευστάθιος
τηλεφ.2108705058.
25.
Η
παρούσα
συγγραφή
υποχρεώσεων
εγκρίθηκε
με
την
ΑΔ.Φ.831/6982/Σ.1668/10 Ιουλ 17/ΓΕΑ/Δ6/4 εντολή διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού
της Αναθέτουσας Αρχής.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ με A΄ Βαθμό
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 28/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1ο
ΜΕΡΟΣ Β΄
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
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Άρθρο 19ο
Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο
Άρθρο 22ο
Άρθρο 23ο
Άρθρο 24ο
Άρθρο 25ο
Άρθρο 26ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Υποχρεωτικοί Όροι
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
Περιεχόμενο Προσφορών
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά
Οικονομική Προσφορά
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων– Κοινοπραξιών
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
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
Εγγυοδοσία
Προδικαστικές Προσφυγές
Υπεργολαβίες
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κατάρτιση της Σύμβασης
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Εκπτώτου
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
Ανωτέρα Βία
Εκχωρήσεις
Εμπιστευτικότητα
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών
Λοιπές Διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού
1.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης για την
προμήθεια φυσικού αερίου (ΦΑ) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών 251 ΓΝΑ για
Ψύξη/Θέρμανση και της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης
(ΣΗΘ), αναλυτικά ως κατωτέρω:
α
/α
1

Είδος Αναγκών

Εκτιμώμενη
Ποσότητα ΦΑ Σε KwhΑΘΔ

Ψύξη - Θέρμανση

Εκτιμώμενη
Προϋπολογισθείσα Αξία

12.000.000

800.000,00€

25.700.000

1.250.000,00€

37.700.000

2.050.000,00€

Συμπαραγωγή
2

Ηλεκτρισμός
Θερμότητα/Ψύξη
ΣΥΝΟΛΟ

2.
κάτωθι:

Οι εκτιμώμενες λειτουργικές ανάγκες του 251 ΓΝΑ σε ΦΑ, καθορίζονται ως

α.
Για το έτος 2017, η προϋπολογισθείσα αξία δαπάνης να ανέλθει στο
ποσό των 500.000,00€ για προμήθεια συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 9.200.000
KwhΑΘΔ σε ΦΑ:
(1)
Προς κάλυψη αναγκών της Ψύξης / Θέρμανσης στην ετήσια
εκτιμώμενη ποσότητα των 3.000.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00€ με
τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.000.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

45.000

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.750

(2)
Προς κάλυψη αναγκών της μονάδας των Μηχανών
συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας/ Ψύξης για ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα
6.200.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 300.000,00€ κάτωθι:
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β.
Για το έτος 2018, η προϋπολογισθείσα αξία δαπάνης να ανέλθει στο
ποσό των 1.550.000,00€ για προμήθεια συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 28.500.000
KwhΑΘΔ σε ΦΑ:
(1)
Προς κάλυψη αναγκών της Ψύξης / Θέρμανσης στην ετήσια
εκτιμώμενη ποσότητα των 9.000.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 600.000,00€ με
τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

9.000.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

45.000

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.750

(2)
Προς κάλυψη αναγκών της μονάδας των Μηχανών
συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας/ Ψύξης για ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα
19.500.000 kwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00€ κάτωθι:
Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

19.500.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

105.600

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

4.400

3.
Η ως άνω ποσότητα καλύπτει τα Μηχανήματα με τα κάτωθι αντίστοιχα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
α.

Μηχανήματα Έμμεσης Χρήσης (Παραγωγή Ατμού ή θερμιδοφόρου

ρευστού)
Είδος/Τύπος
συσκευής
1
Λέβητας
2
Λέβητας
3
Λέβητας
ΣΥΝΟΛΟ
α/α

β.
Ξηραντήρια κλπ)
Είδος/Τύπος
συσκευής
Συσκευές
1
Κουζίνας
ΣΥΝΟΛΟ
α/α

Ονομαστική
Ισχύς
καυστήρα kcal/h
2.500.000
300.000
200.000

Αριθμός
Καυστήρων
4
1
1

Συνολική
Ισχύς
Καυστήρων Kcal/h
10.000.000
300.000
200.000
10.500.000

Μηχανήματα Άμεσης Χρήσης (Κλίβανοι, Βιομηχανικά Αερόθερμα,
Ονομαστική
Ισχύς Αριθμός
καυστήρα kcal/h
Καυστήρων

Συνολική
Ισχύς
Καυστήρων Kcal/h

260.000

260.000
260.000
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3.
Λόγω της μεταβαλλόμενης τιμής του ΦΑ, η σύμβαση που θα συναφθεί
αφορά δύο (2) έτη 2017-2018, θα έχει χρονική διάρκεια έως 31-12-18 και έως την
ανάλωση του συνόλου της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή της παραλαβής
του συνόλου της ποσότητας του ΦΑ, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο.
4.
Το συνολικό ύψος των γενόμενων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύμβασης σε καμία περίπτωση, δεν θα υπερβεί την προϋπολογισθείσα αξία της
παρούσας διακήρυξης, ήτοι το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.050.000,00€).
5.
Το φυσικό αέριο θα παρέχεται σε αέρια μορφή σύμφωνα με την τεχνική
προδιαγραφή ΠΕΔ – Α - 00215/8 Ιουλ 16, ως το παράρτημα «Γ» της παρούσας.
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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
Δικαιoύμενοι Συμμετοχής
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα :
▬

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

▬

Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

▬

Συνεταιρισμοί.

▬

Κοινοπραξίες.

2.
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο
25 του Ν.4412/2016, είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Οικονομικός Φορέας»
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες.
4.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους,
ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να
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περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 4ο
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 αυτή, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 36) και το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
2.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά τους (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016), εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf :
α.

Έναν (υπο)φάκελο με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική

β.

Έναν (υπο)φάκελο με την «Οικονομική Προσφορά».

Προσφορά».

3.
Επιπρόσθετα διευκρινίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά το σύνολο των
απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων :
α.
Aναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.
β.
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.
γ.
Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και
θεώρησης των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.
4.
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».
5.
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, προσκομίζονται κατά περίπτωση
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και αποστέλλονται από
τους οικονομικούς φορείς, 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
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«Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης
προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.
6.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούμενων από την διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 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.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-0314). 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.1599/1986, 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.
7.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής –για την κατάθεση των
προσφορών– ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
8.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης.
9.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους
για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν 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.
10.
Απαιτούμενα από τη 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.
11.
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.
12.
Ο οικονομικός φορέας, εφόσον δεν ασκήσει εμπροθέσμως την
προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με βάση τα άρθρα 3 και 4 του ΠΔ
39/17, ή εφόσον απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, 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 όρους αυτής.
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13.
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.
14.
Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
15.
Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε
περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
16.
Εναλλακτικές προσφορές για την προμήθεια στο αντικείμενο θέματος δεν
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο οικονομικός
φορέας, 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.
17.
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16 :
α.
Υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος.
β.
Υποβάλλεται στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, με ρητή
αναφορά όλων των σχετικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
18.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της (άρθρο 21 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά
1.

Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:

α.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της
συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού τριάντα έξι χιλιάδων
διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δεκαεννιά λεπτών (36.283,19 €) σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος παραρτήματος και το άρθρο 72 παραγρ.
1α του Ν.4412/16. 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.
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β.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) σύµφωνα µε το
άρθρο 79 του Ν.4412/2016, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες
προβλέψεις:
(1)

Η ΥΠ/ΠΑ, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής :
(α)

∆ηµιουργεί µέσα από την ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συµπληρώνοντας και
επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
(β)

Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ,

επιλέγει εξαγωγή.
(γ)
Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν
είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ).
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2)

Ο οικονοµικός φορέας:

(α)
Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το
ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει
(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από
το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β)
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει
ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.
(γ)
Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε
εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου
προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ
µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.
(δ)
Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε
(ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(ε)
Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε
µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής.
(3)
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το
ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην
ιστοσελίδα που το δηµιούργησε:
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https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
2.
Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν
συνήθεις πλημμέλειες που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού
φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :
α.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :
(1)

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ :

α/
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας
συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων
οντοτήτων
προκειμένου
να
ανταποκριθεί
στα
κριτήρια
επιλογής
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας),
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.
β/
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας
συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας),
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με
χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ/
Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από
κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ),
πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ/
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας,
προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή
υπεργολαβίας, στις ικανότητες των οποίων ΔΕΝ στηρίζεται προκειμένου αυτός να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής (οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας και
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), δεν απαιτείται η υποβολή και για αυτούς
(υπεργολάβους) σχετικού ΕΕΕΣ.
ε/
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το οποίο/α
υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και για τους υπεργολάβους
σχετικού ΕΕΕΣ (άρθρο 131 του Ν. 4412/16).
(2)

Αναφορικά με την υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα

ακόλουθα :
(α)
To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα
εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του
παρόντος διαγωνισμού.
(β)
Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα
υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1)β/δ/ε/, του παρόντος
άρθρου.
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(γ)
Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 των Γενικών
Όρων του παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 4 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα
«Β΄»), ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και
υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.
(δ)
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν
σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1)β/δ/ε/, του παρόντος άρθρου.
β.

Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς :

(1)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή
κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
(2)
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.
(3)
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο
όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονομικός
φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Τεχνικής
Προσφοράς (σε μορφή αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και
επισυνάπτονται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.
Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το σύστημα πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με
τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν
υποβάλλεται και το σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
(4)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον οικονομικό φορέα
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.
(5)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία τεχνικής
προσφοράς 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 και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ τα πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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(6)
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.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄
74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.
3.
Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή, πέραν
των άλλων, έχει προκαθορίσει κριτήρια καταλληλότητας, οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, συνοπτικά δε ως ακολούθως :
α.

Κριτήριο καταλληλότητας:
Εγγραφή

σε

οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό

Επιμελητήριο.
β.

Κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

(1)
Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική
ικανότητα του οικονομικού φορέα ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών
κινδύνων.
(2)
γ.

Προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών του οικονομικού φορέα.

Κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

(1)
Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών φορέων
, ιδίως τους υπευθύνους για τη διασφάλιση ποιότητας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από την επιχείρηση.
(2)
Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού, μέτρων προς εξασφάλιση
της ποιότητας, μέσων μελετών και έρευνας καθώς και μέτρων περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
(3)
Δήλωση σχετικά με το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον
αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.
(4)

Αναλυτική περιγραφή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.

(5)
Καταλόγος κυριότερων παραδόσεων και πιστοποιητικά
ορθής εκτέλεσης και κανονικής περάτωσης αυτών.
4.
Για τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου, θα ζητηθούν τα σχετικά
αποδεικτικά μέσα κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων του
παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 4 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα «Β΄»).
5.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 6ο
Οικονομική Προσφορά
1.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, ήτοι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
oικovoμικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως,
σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις :
α.
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και
χημικών αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες).
β.
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΄»).
γ.

Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

δ.
Πρoσφoρές με τις οποίες δε δίδονται τιμές σε ευρώ (€) ή
καθορίζεται μ΄ αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως
απαράδεκτες.
ε.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.

Η τιμή θα δίδεται ως εξής :

α.
Συνολική τιμή ανά διαφορετική ανάγκη του νοσοκομείου σε Φ.Α.,
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και χωρίς ΦΠΑ.
β.
Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το υπόψη
συμβατικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό ΦΠΑ, αυτό θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για την
σύγκριση των προσφορών.
3.
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), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016, 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 οικονομικός φορέας θα παράσχει τις εργασίες/την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
4.
Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε
λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την
οικονομική του προσφορά.
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5.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της
προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από
το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή
αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παραγρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και επισυνάπτονται στον
αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.
6.
Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το σύστημα πραγματοποιεί
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με
τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Ηλεκτρονική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν
υποβάλλεται και το σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
7.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 7ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016, ο/οι οικονομικός/οι φορέας/εις στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του/ους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει/ουν 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/ους προσφέροντα/ες, εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στην Yπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό. Ειδικότερα, υποβάλλονται :
α.
Τα προβλεπόμενα –κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής
μορφής του οικονομικού φορέα– επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα
οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια :
(1)
Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το ΕΕΕΣ
και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή
του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού (λ.χ ΦΕΚ
εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου κλπ).
(2)
Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα του
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και για το/τα
οποίο/α απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου
εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β. (1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που
αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, συμφωνητικό σύστασης οικονομικού φορέα,
κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ).
β.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016,
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κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα :
(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει
σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
(α)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
(β)
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α' 48),
(δ)
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε)
Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α' 166),
(στ)
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν.4198/2013 (Α' 215).
(2)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
(3)

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκυπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(4)
Πιστόποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 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.
γ.
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται σύμφωνα με
άρθρο 4 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης (Παράρτημα «Β΄»).
2.
Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης
επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν συνήθεις πλημμέλειες
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση
της διαγωνιστικής διαδικασίας :
α.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.α. του παρόντος

άρθρου :
Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των
διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών
απόδειξης των
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε
συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα, καθόσον
δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – υποβολή τους. Η πιο
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημέλλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το
άρθρο 102 του Ν. 4412/16. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
β.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.β.(1) του παρόντος

άρθρου :
(1)
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(2)
Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παραγρ. 1 του
Ν.4412/16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :
(α)
Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),

εταιρειών

(β)
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ).
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(3)
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.
γ.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.β.(2) του παρόντος

άρθρου :
(1)
Η
υποχρέωση
προσκόμισης
των
πιστοποιητικών
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) από τα νομικά πρόσωπα,
αφορά μόνο στα πιστοποιητικά των εν λόγω νομικών προσώπων και όχι στα
πιστοποιητικά των διοικούντων ή των απασχολούμενών τους ατομικώς.
(2)
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, 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.
δ.
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παραγρ. 1.β. (1), (2) και (3)
του παρόντος άρθρου :
Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ε.
Αναφορικά με το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 4 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα «Β΄») :
(1)
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει
μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής (οικονομικής/
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), πρέπει να
μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει, πέραν των δικών του δικαιολογητικών
κατακύρωσης, το χωριστά τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης για κάθε μία
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
(2)
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει
μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά αναθέτει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, το
τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας
(άρθρο 131 του Ν.4412/16), θα υποβάλλονται για κάθε έναν υπεργολάβο, μερίμνη του
συμμετέχοντος, χωριστά και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
(3)
Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση
συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ).
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(4)
Τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκομίζονται
αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
3.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8ο
Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων – Κοινοπραξιών
1.
Η ένωση οικονομικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, 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 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
εκτέλεσης προμήθειας ειδών θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
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 9ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών στο σύστημα, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους. Εάν οι οικονομικοί φορείς κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 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 (ηλεκτρονικά με τον
παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο) εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη διακήρυξη. 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 αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
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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.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος
αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά
αποφάσεων Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό.
5.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή
μέρος της μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος
της αποσυρθεί, ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση
και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
Άρθρο 10ο
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, ήτοι την 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
3.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο
του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «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
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
4.
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 11ο
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.
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτού. 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
προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθμολόγησή τους, αν προβλέπεται το
κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/16.
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 κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός
των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ.
Κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των προαναφερόμενων σταδίων, η
ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης
απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, το οποίο
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υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο αυτό 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 του διαγωνισμού. Αναλυτικότερα για το εν λόγω στάδιο, η ΕΔΔ
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών
προσφορών, της τελικής κατάξης αυτών, 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 Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα
την απόφαση 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.
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 προσφέρων,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει
να υποβάλει
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
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«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 4 του
Παραρτήματος «Β΄» 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. Επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο αυτό, η
Επιτροπή θα ελέγχει, εκτός των άλλων, την εγκυρότητα των υποβληθέντων
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με κάθε πρόσφορο
μέσο.
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 τις απαιτήσεις –
απαράβατους όρους της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους 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 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή). Η αξιολόγηση των προσφορών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/16.
δ.
Έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες
πρoσφoρές δεν κρίθηκαν εν όλω ή εν μέρει αποδεκτές κατά την αξιολόγηση
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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 οικονομικοί φορείς, 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 οικονομικοί φορείς 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 οικονομικούς φορείς
που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
3.
Όταν ο οικονομικός φορέας ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 4 του Παραρτήματος «Β΄» των
Ειδικών Όρων της παρούσας (σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.1 του Ν.4412/2016), η
κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει την αμέσως πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη
τιμή). 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
οικονομικό φορέα με την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους
οικονομικούς φορείς 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.
4.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδές ή
ανακριβές Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ή ο υπόχρεος προς τούτο
οικονομικός φορέας δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 7 του
παρόντος Παραρτήματος και του άρθρου 4 του Παραρτήματος «Β» των Ειδικών Όρων
της παρούσας, υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 103 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο
Απόρριψη Προσφορών
1.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η προσφορά του
οικονομικού φορέα 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.
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β.
Έλλειψη
οποιουδήποτε
δικαιολογητικού
ή/και
παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 5 του παρόντος Παραρτήματος.
γ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

δ.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών
στοιχείων εντός των ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα.
ε.
Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/
και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών.
στ.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την
οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
ζ.
Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την
διακήρυξη προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.
η.
Υπάρχει έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών
γλώσσα σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.

στην

Ελληνική

θ.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν δίνονται σε ευρώ ή δίνονται σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
ι.

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της

διακήρυξης.
ια. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
και τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
ιβ. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να υποβληθεί
από την προσφορά.
ιγ. 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.
ιδ.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την
παρούσα διακήρυξη και τις προβλέψεις του άρθρου 91 του Ν.4412/2016.
2.
Δεν απορρίπτεται προσφορά υποψηφίου που πληρεί 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. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή
και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι η προσφερόμενη υπηρεσία, για την οποία δηλώνει ότι
πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
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3.
Οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου είναι ενδεικτικοί και όχι
αποκλειστικοί, εφόσον από τη διακήρυξη και το Ν.4412/2016, προβλέπονται και άλλοι
λόγοι για τους οποίους οι προσφορές κρίνονται απαράδεκτες.
4.
Μη κανονικές προσφορές (άρθρο 26, παρ.3 του Ν.4412/2016) θεωρούνται
συγκεκριμένα:
α.

Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,

β.

Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

γ.
Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως
συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ.

Όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Άρθρο 13ο
Κρίση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού – Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :

α.
του Ν. 4412/2016).

Κατακύρωση της προμήθειας φυσικού αερίου (άρθρα 104 και 105

β.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι
οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
2.
Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα
αvακoιvωθεί εγγράφως στο μειοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παραγρ.2
του Ν.4412/2016. 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 οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η υπογραφή του
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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 σύναψή της, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή
έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται
ασφαλιστικά μέτρα.
5.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας
πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής :
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α.
Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β.
Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, και
γ.
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
6.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4129/2013, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας (και δεδομένου ότι το αντικείμενό αυτής
υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 €) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας
αυτής από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος,
η συμφωνία που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο
Ελεγκτικό Συνέδριο από την Υπηρεσία φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία,
ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό
της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ολοκληρώνεται μέσα σε ενδεικτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου στο αρμόδιο Κλιμάκιο.
7.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και μόνο εφόσον αυτός αποβεί
αρνητικός, κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης και δίνεται η δυνατότητα υποβολής
αιτήσεως ανάκλησης της Πράξης του Κλιμακίου από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία.
8.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄1673/
23-8-2007), για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.3310/2005, όπως τούτο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3414/2005, πριν από την υπογραφή της σύμβασης,
ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, για
την μη έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005.
9.
Εάν, πριν την υπογραφή της σύμβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που
συμμετέχει στο διαγωνισμό, οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά
το άρθρο 3 παραγρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση προσκομίζει στην ΥΠ/ΠΑ και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης
αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων της, στο οποίο
αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το
ανωτέρω Τμήμα την έκδοση του κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3310/2005
(όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παραγρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του
Ν.3414/2005) πιστοποιητικού περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και
απαγορεύσεων.
10.
Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η Υπηρεσία κοινοποιεί
την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ μαζί με την απόφασή της περί
αποκλεισμού του εν λόγω υποψηφίου, προκειμένου να ελεγχθεί το αργότερο πριν την
υπογραφή της σύμβασης ο αποκλεισμός του, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 5
του Ν.3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παραγρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 5 του Ν.3414/2005.
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11.
Εάν ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει
να υπογράψει τη σύμβαση, ή δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ή την κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του ΕΣΡ εντός του τεθέντος χρονικού ορίου,
ανακαλείται η δυνατότητα συμμετοχής του σε αυτή και οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα
απορρέει ένεκα αυτής και 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 και η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τον επόμενο
οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά για να συμμετέχει στη σύμβαση εφαρμόζοντας αναλογικά την
προγενέστερη διαδικασία. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτ. δ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 14ο
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/ 27-697) 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 εγγυητικές επιστολές 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 (€). Υποδείγματα
εγγυητικών επιστολών παρατίθενται ως παράρτημα «Δ» της παρούσας.
2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής :

α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
β.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ 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:
(1)

Στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής

(2)

Στους λοιπούς προσφέροντες, μετά:

καλής εκτέλεσης.

(α)
Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης.
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(β)
Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
(γ)
Την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013.
δ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 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 συμβατικής αξίας του
αντικειμένου που κατακυρώθηκε σ΄ αυτόν χωρίς Φ.Π.Α.
β.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της αύξησης.
γ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
δ.
Η ανωτέρω εγγύηση 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.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
4.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 72 του Ν.4412/16.

5.
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.
6.
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο
κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του
συμβατικού αντικειμένου.
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Άρθρο 15ο
Προδικαστικές Προσφυγές
Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που
αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής
απόφασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374 του
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και στο ΠΔ 39/2017
(ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Άρθρο 16ο
Υπεργολαβίες
1.
Στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή ζητάει από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει (άρθρο 58 του Ν. 4412/2016). Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο
κατά την έναρξη εκτέλεσης της, να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του. Επίσης,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά
με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί στη συνέχεια.
2.
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο του συμβατικού
αντικειμένου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί
στην προσφορά του.
3.
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές.
4.
Για τη διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων της προαναφερόμενης
διάταξης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ως τα άρθρα 73 και 74 του ιδίου νομοθετήματος.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή :
α.
Απαιτεί την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν από την
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού.
β.
Δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν
από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού.
5.
Αν το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που ο ανάδοχος είχε αναφέρει
στην προσφορά του ή κατά την έναρξη εκτέλεσης ή κατά τη διάρκεια αυτής, ότι προτίθεται
να αναθέσει υπεργολαβικά, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, όπως
έχει τροποποιηθεί, η αναθέτουσα αρχή :
(1)
Επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για
τους υπεργολάβους.
(2)

Απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν
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από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
6.
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού, οι απαιτούμενες
πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων. Όταν οι
υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης.
7.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση σύμβασης,
φέρει αποκλειστικά ο κύριος ανάδοχος ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του.
Άρθρο 17ο
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
1.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της συμφωνίας πλαίσιο και των
εκετελεστικών συμβάσεων αυτής που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση (άρθρο 53 παραγρ. 3 του Ν.4412/2016).
2.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παραγρ. 10 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188) και φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της
Χάγης.
3.
Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη– με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Άρθρo 18ο
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Οι 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΄1317/23-4-12) και αυτών του άρθρου 36 του
Ν.4412/2016.
ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 19ο
Κατάρτιση της Σύμβασης

1.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος Παραρτήματος, υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Ε» αυτής.
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2.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών (2017-18), με
χρονική διάρκεια ισχύος έως 31-12-18. Λόγω της μεταβαλλόμενης τιμής του ΦΑ, η
χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως την ανάλωση του συνόλου της
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή της παραλαβής του συνόλου της ποσότητας
του ΦΑ, όποιο γεγονός επέλθει πρώτο.
3.
Προς τούτο θα γνωστοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
μηνιαία σχετική βεβαίωση, η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη της ΔΥΠ/251 ΓΝΑ που
ορίζεται φορέας παρακολούθησης της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. Η έκδοση
της κρίνεται επιβεβλημένη καθόσον:
κυμαινόμενη και
πετρελαιοειδών.

α.
άμεσα

Η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης του ΦΑ είναι
εξαρτώμενη από τις υφιστάμενες διεθνείς τιμές των

β.
Η μειοδότρια εταιρεία δεν θα εγείρει κάποια περαιτέρω
αξίωση έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση μη κατανάλωσης των προβλεφθεισών ορίων
(χρηματικών και ποσοτικών) που θα διέπουν τη διαγωνιστική διαδικασία καθόσον με τη
συμμετοχή της στον οικείο διαγωνισμό θα έχει λάβει γνώση όλων των όρων που θα τη
διέπουν.
4.
Η σύμβαση που υπογράφεται θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με
βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του
Οικονομικού φορέα, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας, και σε κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνει
αυτά που αναφέρονται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’ του
Ν.4412/16.
5.
Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνον σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
συμφωνήσουν προς τούτο, μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
6.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα
φυσικού αερίου και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις ή
β.
Αποπληρώθηκε συμβατικό τίμημα σε ποσοστό τουλάχιστον 95%
της προϋπολογισθείσας αξίας και εκδόθηκε ανάλογη απόφαση από την Αναθέτουσα
Αρχή, για μη παράδοση της υπολειπόμενης ποσότητας ανεξαρτήτως ποσοστού αυτής και
γ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
7.
Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του υποψήφιου
οικονομικού φορέα για την τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς μετά την
υπογραφή της σύμβασης, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην
Αναθέτουσα Αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ σχετική υπεύθυνη δήλωση
με αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να προσκομίσει στο ΕΣΡ την απόφασή της περί εκπτώσεως του οικονομικού φορέα εξ
αυτού του λόγου, προκειμένου η απόφαση αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο
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5 του άρθρου 5 του Ν.3310/2005 (όπως αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις
παραγρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του Ν.3414/2005).
Άρθρο 20ο
Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Εκπτώτου
1.
Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν
(άρθρο 203 του Ν.4412/2016), με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α.

Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του

Ν.4412/2016,
β.
Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.
2.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται, έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την εκτελεστική σύμβαση όταν:
α.
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
εκτελεστικής σύμβασης, κατά περίπτωση.
β.
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
4.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
74 του Ν.4412/2016.
5.
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 :
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α.
Δεν εκτελέσει ο οικονομικός φορέας τα συμφωνηθέντα στα
προηγούμενα άρθρα.
β.
Δεν τηρήσει ο οικονομικός φορέας οποιοδήποτε όρο της σύμβασης
και της σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών.
γ.
Ο οικονομικός φορέας 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.
6.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή
τυχόν ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του
προμηθευτή της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής
ζημίας 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 τη
σύμβαση
προς τον οικονομικό φορέα, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων, ενώ οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
7.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες
του προμηθευτή που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του σχετικού
διαγωνισμού.
8.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/16, o οικονομικός
φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
9.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης στην
Υπηρεσία, σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο εκτελεστεί πλημμελώς και
προκληθεί βλάβη, φθορά ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
Άρθρο 21ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
1.
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, σε περίπτωση που το συμβατικό είδος
φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το συμβατικό
είδος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση είδους που
παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
παράδοσης ή αντικατάστασης των ειδών, 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 οικονομικός φορέας και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
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4.
Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού
χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του οικονομικού φορέα ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
7.
Με την απόφαση κήρυξης του οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη
σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του,
πέραν της οποίας ουδεμία υπηρεσία γίνεται δεκτή.
8.
Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών, υπό την επιφύλαξη των κατ΄
αντιστοιχία οριζόμενων στο άρθρο 54 του Ν.4412/16, που παρουσιάζονται παρεκκλίσεις
από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους και η
δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η παραλαβή τους, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη αντίστοιχη
διαδικασία του άρθρου 208 του ιδίου νόμου.
9.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά από
προηγούμενη κλήση προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για
κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου που να διαπιστώνει κατά τρόπο
επαρκή την παράβαση.
10.
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.
11.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το ποσό του
οικονομικού φορέα που έχει να λάβει ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
12.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
13.
Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του οικονομικού φορέα, εάν η παράβασή του αποτελεί και
αξιόποινο αδίκημα.
14.
Εκτός από τις κυρώσεις παραπάνω, ο οικονομικός φορέας ευθύνεται και
για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
15.
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
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άρνηση του οικονομικού φορέα να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
16.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται με τους ίδιους όρους και
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του
οικονομικού φορέα.
17.
Για την απόρριψη συμβατικών ειδών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 22ο
Ανωτέρα Βία
1.
Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον οικονομικό φορέα, αλλά χορηγείται κατά
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης
καυσίμου εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξ αιτίας της
οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο
συμβατικό χρόνο.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας
οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).
3.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών
του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα.
β.
οικονομικού φορέα.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πλημμύρα.

δ.

Σεισμός.

ε.
Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον οικονομικό φορέα
ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των μηχανημάτων αυτών, που
πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεασμού εκτέλεσης της
σύμβασης.

4.

στ.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

ζ.

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

η.

Τρομοκρατική Ενέργεια.

Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας:

α.
περίπτωση αυτή,
προτεραιότητα.

Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. Απεναντίας, στην
τα καύσιμα θα χορηγούνται στον αγοραστή κατά απόλυτη
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β.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα, των υπεργολάβων και των
συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων.
5.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας του συμβατικού είδους για λόγους ανωτέρας
βίας, ο προμηθευτής κατανέμει τη διαθέσιμη - προσφερόμενη ποσότητα με βάση τις
ποσότητες του προγράμματος παραλαβών της συγκεκριμένης περιόδου λαμβάνοντας
όμως υπ’ όψιν 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.
Άρθρο 23ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα μειοδότη σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της αρμόδιας Υπηρεσίας.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα
του οικονομικού φορέα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά του και
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 24ο
Εμπιστευτικότητα
1.
Ο οικονομικός φορέας, 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 του συμβατικού αντικειμένου που
θα αναλάβει.

2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως Προσωπικό του. Ο
οικονομικός φορέας δε 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 οικονομικό φορέα 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.
Οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των ΜΕΡΩΝ, όπως επίσης και
οποιαδήποτε κοινοποίηση θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της
Σύμβασης , εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης
ΜΕΡΟΥΣ. Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, αναφορά, έγκριση,
διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται να παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το
ένα ΜΕΡΟΣ στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον
γίνεται εγγράφως, έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει αποσταλεί με
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τηλεομοιοτυπία (επιβεβαιούμενη από συστημένη επιστολή) ή τηλεγράφημα ή με
συστημένη επιστολή και απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο παραλήπτη.
4.
Καθ’ όλη τη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ο ΠΩΛΗΤΗΣ και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα
ανταλλάσσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες ή ζητούνται
ευλόγως προκειμένου κάθε ΜΕΡΟΣ να ασκεί τα δικαιώματά του και να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης.
5.
Τα ΜΕΡΗ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιούν σε τρίτο μη
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληροφορία ή θέμα που προέρχεται από τη
Σύμβαση.
Άρθρο 25ο
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 οικονομικού
φορέα και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων ή την ερμηνεία αυτών, τον
προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση των, επιλύεται κατ΄ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, προς την οποία ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας δεν αποδεχθεί την απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
2.
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.
3.
Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συμβατικού αντικειμένου κατά τη
διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016
4.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα
σχετίζεται με αυτήν χωρίς να διευθετείται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια.
Άρθρο 26ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης
και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.
2.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες
διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
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3.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προκύπτουν
αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
4.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο οικονομικός
φορέας πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή του.
5.
Ο οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του συμβατικού
αντικειμένου από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
6.
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε
να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο
με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

17PROC001754466 2017-07-26
Σελ. 48

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 28/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΕΙΔIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1ο
Άρθρο 1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
ΜΕΡΟΣ 3ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο

Ορισμοί
Ορισμοί Προμήθειας Φυσικού Αερίου
Δικαιολογητικά-Κατάρτιση Προσφορών
Πρόσθετα Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς
Κατάρτιση Οικονομικής Προσφοράς
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Στοιχεία για την Εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου
Παράδοση-Παραλαβή του Συμβατικού Αντικειμένου
Τιμή Πώλησης - Πληρωμές
Τιμολόγηση Φυσικού Αερίου
Μέτρηση Παρεχόμενου Φυσικού Αερίου
Συμβατικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου
Τροποποίηση Σύμβασης
Άσκηση Δικαιωμάτων
Κωδικοποίηση Υλικού
Λοιπές Διατάξεις
Γενικές Επισημάνσεις

17PROC001754466 2017-07-26
Σελ. 49

ΜΕΡΟΣ 1ο : Ορισμοί
Άρθρο 1ο
Ορισμοί Προμήθειας
1.
Οι παρακάτω όροι θα έχουν την έννοια που παρατίθεται για κάθε ένα από
αυτούς, εκτός αν ρητά στη Διακήρυξη προβλέπεται ειδικώς διαφορετικά:
α.

Πωλητής: ………….

β.

Αγοραστής: 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

γ.
Διαχειριστής: Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
μέσω του οποίου τροφοδοτείται το Σημείο Παράδοσης.
δ.

Το μέρος ή τα μέρη: Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ή/και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.

ε.
Φυσικό Αέριο (Φ.Α.): Το Φυσικό Αέριο που θα παρέχει ο ΠΩΛΗΤΗΣ
και θα αγοράζει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
στ.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

ζ.

Ημέρα Έναρξης: Η ημέρα έναρξης/πρώτης παράδοσης Φ.Α.

η.
Κατάστημα: Η εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που βρίσκεται στη
………………………………….., εφοδιάζεται με Φ.Α. και στην οποία αυτό θα
καταναλώνεται.
θ.

ΔΕΠΑ: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου.

ι.
Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα (ΕΔΠ): Η ποσότητα του Φ.Α., που
προσδιορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και την οποία πρότεινε στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο
ΠΩΛΗΤΗΣ και αποδέχθηκε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνοντας με τη παρούσα ότι έχει τη
δυνατότητα να καταναλώνει ετησίως κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί.
ια.
Θερμογόνος Δύναμη: Η ποσότητα της θερμότητας που
απελευθερώνεται από την τέλεια στοιχειομετρική καύση με αέρα ενός (1) κανονικού
κυβικού μέτρου (Νm3) Φ.Α. κάτω από απόλυτη πίεση 1,01325 bar. Η αρχική θερμοκρασία
του καυσίμου μίγματος καθώς και η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης
θεωρείται αυτή των 0ο C. Ονομάζουμε τη θερμογόνο δύναμη ανωτέρα (ΑΘΔ) όταν το νερό
(H2Ο) που παράγεται κατά την καύση βρίσκεται σε υγρή κατάσταση στα προϊόντα της
καύσης. Η μονάδα μέτρησης της θερμογόνου δύναμης είναι Kcal/Nm3.
ιβ.
Κανονικό Κυβικό Μέτρο Αερίου (Nm3): Η ποσότητα της μάζας του
ξηρού φυσικού αερίου, που καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου σε συνθήκες
απόλυτης πίεσης ΡN=1,01325 bar και θερμοκρασίας TN=0Ο C.
ιγ.
Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα (ΜΗΠ): Η μέγιστη ποσότητα Φ.Α., την
οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ σε μια ΣΗ.
ιδ.
Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα (ΜΩΠ): Η μέγιστη ποσότητα Φ.Α., την
οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός μιας ώρας.
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ιε.
Σημείο Παράδοσης: Η εγκατάσταση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, που βρίσκεται
στο 251 ΓΝΑ στην οδό…. και στον αριθμό…..
ιστ.
Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης (ΣΜΡ): Εγκατάσταση κυριότητας
του Διαχειριστή στο χώρο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, με τα όργανα μέτρησης και ρύθμισης πίεσης
του Φ.Α.
ιη.

Μετρητής: Ο Εξοπλισμός μέτρησης του όγκου Φ.Α.

ιθ.
Συμβατική Ημέρα (ΣΗ): Χρονική περίοδος 24 ωρών που αρχίζει
στις 08:00 οποιασδήποτε ημερολογιακής ημέρας και λήγει στις 08:00 της επόμενης
ημερολογιακής ημέρας.
κ.
Συμβατική Περίοδος (ΣΠ): Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο
άρθρο …………………. της Διακήρυξης.
κα.
Συμβατικό Έτος (ΣΕ): Χρονική περίοδος δώδεκα μηνών που αρχίζει
στις 08:00 της 1ης του μήνα που ορίζεται στο άρθρο …………….. της παρούσης εκάστου
ημερολογιακού έτους και λήγει στις 08:00 της 1ης του ιδίου μήνα του επόμενου έτους.
κβ.
Συμβατικό Μήνας (ΣΜ): Χρονική περίοδος που αρχίζει στις 08:00
της πρώτης ημέρας οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα και λήγει στις 08:00 της πρώτης
ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα, με εξαίρεση τον πρώτο συμβατικό μήνα που
αρχίζει στις 08:00 της ημέρας έναρξης εφοδιασμού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με Φ.Α. και λήγει στις
08:00 της πρώτης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
κγ.
Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα (ΕΕΠ): Ποσότητα Φ.Α. ίση με το 60%
της εκάστοτε ΕΔΠ και όχι λιγότερο από 1.100 MWh για να ανήκει στην κατηγορία
τιμολόγησης των μεγάλων καταναλωτών.
κδ.
Τιμή: Ποσό Ευρώ ανά μεγαβατώρα (ΜWh) Ανωτέρας Θερμογόνου
Δυνάμεως παρεχόμενου Φ.Α. που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου 1
ΜWh=859.845 Kcal.
κε.

ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

2.
Για τους λοιπούς χρησιμοποιούμενους στην παρούσα όρους εφαρμόζονται
οι αντίστοιχοι ορισμοί της κείμενης νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ 2ο : Δικαιολογητικά – Κατάρτιση Προσφορών
Άρθρο 2ο
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
1.
[Γενικοί Όροι (ΓΟ) : άρθρο 5, παραγρ. 1β.]
Εκτός από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 1β. των Γενικών Όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο
της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:
α.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
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τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/16), που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
β.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ 1400/73 και 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.
γ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, περί αποδοχής της Ρήτρας Κωδικοποίησης, όπως
καθορίζεται αναλυτικότερα στο άρθρο 11 και στην Προσθήκη «3» του παρόντος
Παραρτήματος. Η αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης αποτελεί ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ.
δ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ με την οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση του
προσφερόμενου είδους με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Γ»
της παρούσας.
ε.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών κατακύρωσης
ως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Παραρτήματος.
στ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
2.
Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού εντύπου για το
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του παραρτήματος «Γ΄» της παρούσας) με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς
Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης
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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 «Ι» στο
παρόν παράρτημα. Το εν λόγω έντυπο δεν είναι ενσωματωμένο στην τεχνική προσφορά
που παράγεται από το Σύστημα ως μέρος της Τεχνικής Προσφοράς βάσει των
απαντήσεων/δηλώσεων των συμμετεχόντων στα απαιτούμενα πεδία. Οι απαντήσεις
απαιτείται να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και να περιλαμβάνουν, με
λεπτομέρειες όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των προσφερόμενων ειδών
σε σχέση με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών όρων της
διακήρυξης. Επιπρόσθετα στις απαντήσεις απαιτείται να γίνεται παραπομπή στο
αντίστοιχο πιστοποιητικό που ενδεχομένως απαιτείται από την Τεχνική Προδιαγραφή προς
τεκμηρίωση.
3.
Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (κατά το άρθρο 16 του Παραρτήματος
«Α»), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς υποχρεούται :
α.
Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόμενους
συνεργαζόμενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας.
β.
Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών
(δηλώσεις συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και εκτέλεσης
κάθε απαιτούμενης εργασίας.
γ.

Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα :

Περιγραφή τμήματος
σύμβασης που προτίθεται
ο οικονομικός φορέας να
αναθέσει σε υπεργολάβο

Ποσοστό
Υπεργολαβίας

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Ημερομηνία
δήλωσης
συνεργασίας

δ.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, προτίθεται να
αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή
υπεργολαβίας, ανεξαρτήτως του ποσοστού της υπεργολαβίας ή στην περίπτωση
παροχής σε αυτόν μέσων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού από τρίτο συνεργαζόμενο
φορέα, απαιτείται η υποβολή και για τον/τους υπεργολάβο/ους των αντίστοιχων
προβλεπόμενων δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς.
ε.
Η τήρηση των υποχρεώσεων προσκόμισης των ανωτέρω
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και
έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Για τη διασφάλιση τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά κατά περίπτωση και αναλόγως του συμβατικού
αντικειμένου – στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών – να υποβάλλονται ξεχωριστά,
όλα ή μερικώς, κατά περίπτωση τα ανωτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης.
4.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 3ο
Καταρτιση της Οικονομικής Προσφοράς
1.
[ΓΟ : άρθρο 6, παρ. 1.α]: Εκτός από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6
παρ.1.α. των Γενικών Όρων του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, οι συμμετέχοντες
κατά την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς τους, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα
ακόλουθα:
α.
Το προσφερόμενο συμβατικό τίμημα για το φυσικό αέριο σε ευρώ
προκύπτει από την εφαρμογή του παρακάτω τύπου :

CP = (SP+TR+P)*Q + DIST
Όπου :
(1)

CP : Είναι το συμβατικό τίμημα σε ευρώ,

(2)
SP : Είναι η τιμή της προμήθειας σε Ευρω/Mwh σύμφωνα με
τον ακόλουθο τύπο : SP = Pauction/ER, όπου Pauction : Σε $/ΜwhΑΘΔ ορίζεται η “
Οριστική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης ”, όπως αυτή προσδιορίζεται στη διακήρυξη της
ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ Νο 003 για ποσότητες Φ.Α. για το έτος 2017. Ακολούθως,
ER : Ορίζεται η ισοτιμία αναφοράς Ευρώ – Δολαρίου ΗΠΑ. Διευκρινίζεται ότι το Pauction
θα μετατρέπεται σε Ευρώ/ΜwhΑΘΔ βάσει της “ ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ - Δολαρίου
ΗΠΑ ”, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την 5η
εργάσιμη του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατανάλωσης. Για τις ανάγκες του παρόντος
διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται ως
συναλλαγματική ισοτιμία του ΕΥΡΩ προς το ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (€/$) ο μέσος όρος ισοτιμιών
Ιουνίου 2017 (1€ = 1.1229$), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (www.ecb.int).
(3)
TR : Είναι η χρέωση Μεταφοράς, για την οποία ορίζεται Τιμή
Αναφοράς ίση με 5,33 €/Μwh, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1/1/2017.
(4)

P : Είναι το premium (μικτό κέρδος) του προμηθευτή σε

Ευρώ/Mwh.
(5)
Q : Είναι η ποσότητα Φ.Α. σε MwhΑΘΔ που τιμολογείται.
Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και για λόγους σύγκρισης των οικονομικών
προσφορών ορίζεται ως η εκτιμώμενη ποσότητα άρθρου 1, παραρτήματος «Α»
διακήρυξης.
(6)
DIST : Είναι η Χρέωση Διανομής σε Ευρώ όπως χρεώνεται
από την ΕΔΑ Αττικής στον προμηθευτή για κάθε Τελικό Πελάτη (251 ΓΝΑ) για χρήση. Ο
προμηθευτής μετακυλύει το ακριβές ποσό που θα έχει διάφορα σκέλη (χρέωση
δυναμικότητας, χρέωση ενέργειας) στον Τελικό Πελάτη (251 ΓΝΑ) αυτούσιο. Σημειώνεται
ότι τα τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής εγκρίθηκαν με την υπ΄
αριθμ.345/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2016 ως
κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κατηγορία Πελατών
Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/ΜWh/h)
Εμπορικό
1.110,0971

Συντελεστής
(€/Wh)
14,2388

Ενέργειας
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Κλιματισμός/ Συμπαραγωγή

1.109,4665

3,7418

Η εν λόγω τιμή αναπροσαρμόζεται με τη εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της ΡΑΕ, η οποία
θα προσκομίζεται στο στάδιο της εξόφλησης του τιμολογίου από τον μειοδότη.
β.
Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ (€) για το είδος και την ποσότητα του
φυσικού αερίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, με
στρογγυλοποίηση σε τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
γ.
Οι τιμές που θα καταχωρηθούν στο σχετικό πεδίο του ΕΣΗΔΗΣ και
με τις οποίες θα γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών για το φυσικό αέριο, θα
προκύπτουν από την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 1.α. παρόντος άρθρου.
δ.
Διευρινίζεται ότι στην σχετική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα
καταχωρηθούν δύο τιμές. Η πρώτη θα αφορά το συνολικό τίμημα για την κάλυψη
αναγκών του νοσοκομείου σε ψύξη-θέρμανση και η δεύτερη το συνολικό τίμημα
προς κάλυψη αναγκών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού (θερμότητας – ψύξης).
ε.
Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών που θα
καταχωρηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. θα γίνει στο αποτέλεσμα που θα προκύπτει από
την συνολικά αθροιστικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ανάγκη του
νοσοκομείου σε ΦΑ (Ψύξη – Θέμανση και Συμπαραγωγή), με την εφαρμογή του ως
άνω προτεινόμενου τύπου, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που
προβλέπονται και επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ΕΦΚ, ΔΕΤΕ, ΤΑΕ,
ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ κλπ.), λαμβάνοντας υπ’όψιν :
(1)
Το PREMIUM του Φ.Α. από την οικονομική προσφορά
κάθε υποψήφιου Προμηθευτή.
(2)
Την ανάλυση για τα επιμέρους κόστη (SP, TR, DIST ) για
την εκτιμώμενη υπό προμήθεια ποσότητα από κάθε υποψήφιο Προμηθευτή,
προσκομίζοντας τα εκάστοτε οριζόμενα από τις αρμόδιες αρχές.
στ.
Ως εκ τούτου, μειοδότης θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας
που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή (δηλαδή την χαμηλότερη τιμή).
3.
Παράλληλα, πέραν των δύο (2) τιμών που θα καταχωρηθούν στο
ΕΣΗΔΗΣ οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν
ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και
θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του (υπο)φακέλου της
οικονομικής προσφοράς, αναλύοντας τα επιμέρους κόστη και τον τρόπο
υπολογισμού κάθε επιμέρους τιμής.
4.
Η προσφερόμενη
τιμή αφορά την παράδοση φυσικού αερίου στις
εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (251 ΓΝΑ) χωρίς κόστος για το νοσοκομείο.
5.
Η τιμή του PREMIUM είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο προμηθευτή μέχρι
και την ολοκλήρωση της σύμβασης.
6.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν προκύπτει από
αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της.
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7.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τους οικονομικούς
φορείς στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερομένης τιμής, ιδίως όταν
αυτή είναι ασυνήθιστα χαμηλή για το αντικείμενο της προμήθειας, οι δε υποψήφιοι
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο.
8.
Η προσφορά απορρίπτεται εάν διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του είδους ή της τιμής απόκτησης του είδους για
εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο είδος είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων
της χώρας προέλευσης του είδους ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν
ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που
αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική
διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
9.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδών 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, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους
ότι το προσφερόμενο είδος δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
10.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή
συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
11.
Σε περίπτωση παροχής έκπτωσης από τους οικονομικούς φορείς, οι τιμές
που θα αναφέρονται στο πεδίο καταχώρησης της Οικονομικής Προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
12.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
οικονομικοί φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα τιμή ή να τη τροποποιήσουν.
Άρθρο 4ο
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
[ΓΟ : άρθρο 7, παραγρ. 1 β.(5)] Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο
80 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που περιγράφει στο άρθρο 7 και άρθρο 4 παρ.2
α. και β. του Παραρτήματος «Α», απαιτείται επιπλέον να προσκομιστούν:
α.

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών :

(1)
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄30/142-05), όπως τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που
συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση
προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά
ονομαστικές.
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Εφόσον μέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της
εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού
προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρειών άλλης νομικής μορφής,
πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες
εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού
προσώπου.
(2)
Ως προς ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η
υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι
εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής
οντότητα, στην οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά
της:
(α)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι
μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
(β)
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
(3)
Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. (1) υποχρεώσεις ισχύουν και για τις
αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές
ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την
έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού
προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής :
(α)
Εφόσον
δεν
επιβάλλεται
υποχρέωση
ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών κατά το δίκαιο της
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιρειών αυτών.
(β)
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη
και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας.
(γ)
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους
δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των
μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες
συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
(4)
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα
διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται
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για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει
να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα :
(α)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του
κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση
το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
(β)
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της
προσφοράς.
(γ)
Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας,
που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
της υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από
ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

την

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρείας, η οποία να έχει
συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στην
αναθέτουσα αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρείας και να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
(5)
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα,
η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου,
πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους :
(α)

Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το

εδάφιο (α) της ανωτέρω περ. (3).
(β)
Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των
μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου της ανώνυμης εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (β) της ανωτέρω περ.
(3).
(γ)
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα
στο εδάφιο (γ) της ανωτέρω περ. (3), σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους
δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
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Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να
υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή
της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
(6)
Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να
αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παραγρ. 5 του Π.Δ 82/1996,
όπως τροποποιημένο ισχύει.
(7)
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
(8)
Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες
στο διαγωνισμό εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης
νομικής μορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε
άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3310/2005 και του
Π.Δ 82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
(9)
Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης
εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής
οντότητας στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρεία, στον παρόντα διαγωνισμό.
(10) Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου
της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά
τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.3310/2005,
όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005. Στην
περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.
β.

Δικαιολογητικά καταλληλότητας:

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά
του και αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
γ.

Δικαιολογητικά

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής

επάρκειας:
(1)
Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών
ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, που να καλύπτει το συνολικό ύψος του παρόντος
διαγωνισμού.
(2)
Μέσος όρος των κύκλων εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων ίσος ή μεγαλύτερος από το 30% του προϋπολογιζόμενου ποσού
της παρούσας. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό
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διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω απαίτηση θα
διαμορφώνεται αναλογικά σε σχέση με το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του.
(3)
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του, τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος:
(α)
Ισολογισμούς και χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην
έκδοσή τους ή
(β)
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω
συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή
εκκαθαριστικών ΦΠΑ).
δ.

Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:

(1)
Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, όπου εμφαίνεται η αξία, η ημερομηνία
παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, διεύθυνση,
τηλέφωνο). Επ΄ αυτών διευκρινίζεται ότι :
(α)
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο
τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια
αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής,
(β)
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο
τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση
του υποψηφίου αναδόχο.
(2)
Πλήρης αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών
φορέων, ιδίως τους υπευθύνους για τη διασφάλιση ποιότητας, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση.
(3)
Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων
που θα λάβει ο πάροχος για την εξασφάλιση της ποιότητας καθώς και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει.
(4)
Αναλυτική
διαχείρισης που εφαρμόζει ο πάροχος.

περιγραφή

των

μέτρων

περιβαλλοντικής

(5)
Δήλωση του οικονομικού φορέα σχετικά με το μέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
κατά την τελευταία 3ετία.
(6)
Αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων
και τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει ο πάροχος για την εκτέλεση της σύμβασης.
2.
Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΜΕΡΟΣ 2ο : Στοιχεία για την Εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου
Άρθρο 5ο
Παράδοση-Παραλαβή του Συμβατικού Αντικειμένου
Η παράδοση και παραλαβή του Φυσικού Αερίου θα πραγματοποιείται με την
έκδοση βεβαίωσης καταγραφής ένδειξης μετρητή η οποία θα συνυπογράφεται από
αρμόδια επιτροπή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (για το μέρος της παραλαβής) κατόπιν συνεννόησης
μεταξύ των εμπλεκομένων ως Προσθήκη «2» του παρόντος παραρτήματος.
Άρθρο 6ο
Τιμή Πώλησης - Πληρωμή
1.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή για την εκτέλεση
του αντικειμένου της σύμβασης, θα γίνεται είτε μέσω έκδοσης επιταγών, είτε μέσω
εμβάσματος με διατραπεζική συναλλαγή (wire transfer) και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στο όνομα του προμηθευτή εντός εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από τη Διαχείριση Χρηματικού
του 251 ΓΝΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό ΓΕΑ Οικ. Έτους 20172018.
2.
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εντός του πρώτου
δεκαπενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, το τιμολόγιο των ποσοτήτων Φ.Α. που
παρεσχέθησαν τον αμέσως προηγούμενο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΝΑ, όπως επίσης κάθε τέλη
και οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του προς τον ΠΩΛΗΤΗ που απορρέουν από τη Σύμβαση
ή νόμιμα επιβάλλονται. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει το
τιμολόγιο και μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. το αργότερο
μέχρι την 25η κάθε ημερολογιακού μηνός να ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ περί της
ύπαρξης τυχόν διαφωνίας του. Η ύπαρξη διαφωνίας δεν αναστέλλει την υποχρέωση του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ εμπρόθεσμης εξόφλησης του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ
οφείλει να απαντήσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβει τη
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ σφάλματος του
λογαριασμού συγκεκριμένου τιμολογίου, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση
πίστωσης ή χρέωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με το σχετικό ποσό στο αμέσως επόμενο τιμολόγιο.
Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη το περιεχόμενο του εν λόγω τιμολογίου
συμφωνείται ρητώς από τώρα ότι έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
ότι αυτός αναγνώρισε με τον παραπάνω τρόπο την οφειλή του προς τον ΠΩΛΗΤΗ.
3.
Η πληρωμή αφορά εξόφληση στο 100% της συμβατικής αξίας που
παραδόθηκε βάσει οριστικής παραλαβής (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) και εφόσον
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση και επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
4.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«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.
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5.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά
του άρθρου 200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση,
υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται :
α.
Βεβαίωση καταγραφής ένδειξης μετρητή από αρμόδια
επιτροπή του 251 ΓΝΑ, συνυπογεγραμμένη και από τον εκάστοτε υπάλληλο του
Διαχειριστή Φυσικού Αερίου, ως Προσθήκη «2» παρόντος παραρτήματος.
β.
Τιμολόγιο του προμηθευτή επί πιστώσει που θα
προσδιορίζεται επακριβώς η ανάλυση για τα επιμέρους κόστη τόσο για τις μονάδες ψύξης
– θέρμανσης, όσο και για τις μονάδες συμπαραγωγής.
γ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου
Δημοσίου Ταμείου δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του
προμηθευτή, εφόσον το ποσό που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.467,00 €.
δ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και
επικουρικής), για το απασχολούμενο προσωπικό, εφόσον το ποσό που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
ε.
Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την ΑΥΚΥ, ως
Προσθήκη «2» του παρόντος.
στ.
Παραστατικά (σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή) των
απαιτούμενων στοιχείων από τα οποία θα προκύπτουν οι παράμετροι που καθορίζουν
την τιμή του υπό προμήθεια ΦΑ.
6.
Κατά την πληρωμή δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος επί της καθαρής
συμβατικής αξίας του ΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/13 [Άρθρο 64 παρ.2 περ.
(ββ)].
7.
Οποιοδήποτε φορολογική επιβάρυνση των αναφερόμενων στο κατά τα
άνω τιμολόγιο του ΠΩΛΗΤΗ ποσών με ΦΠΑ ή/ και τέλος χαρτοσήμου κλπ βαρύνει τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται από το νόμο στον ΠΩΛΗΤΗ, βαρύνουν τον
ΠΩΛΗΤΗ.
8.
Καμία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
9.
Η Τιμή πώλησης του παρεχόμενου Φ.Α. και ο τρόπος υπολογισμού του
τιμήματος καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ
δεσμεύεται να διατηρήσει τον συμβατικό τρόπο υπολογισμού μέχρι και τη λήξη της
διάρκειας της παρούσας.
10.
Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 6,26832%, οι
οποίες αναλύονται ως κατωτέρω:

Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσημο 2%

Ποσοστά
4%
2%
0,12%
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ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)
Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ
Σύνολο

0,024%
0,06%
0,0018%
0,00036%
0,06%
0,0018%
0,00036%
6,26832%

Άρθρο 7ο
Τιμολόγηση Φυσικού Αερίου
1.
Απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών μετρητών για την απρόσκοπτη
παρακολούθηση της κατανάλωσης και την ορθή τιμολόγηση του υπό προμήθεια είδους,
με την αντίστοιχη έκδοση (σε αριθμό) τιμολογίων (τιμολόγιο/μετρητή-παροχή).
2.
Κατά την τιμολόγηση του υπό προμήθεια ΦΑ, ο συμβασιούχος
προμηθευτής, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα της τιμολόγησης από τις τυχόν
μεταβληθείσες τιμές του ως άνω προτεινόμενου τύπου, υποχρεούται στην προσκόμιση
αντίστοιχων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τις αρμόδιες αρχές
βάσει των οποίων θα εξακριβώνεται και θα επαληθεύεται η τιμή χρέωσης του.
3.
Ο τύπος εξαγωγής της τιμής αγοράς του ΦΑ από το 251 ΓΝΑ θα
χρησιμοποιείται στην έκδοση αντίστοιχων σε αριθμό μηνιαίων τιμολογίων παροχής Φ.Α.
όσοι είναι και οι μετρητές παροχής του νοσοκομείου σε ΦΑ. Ο αριθμός των μετρητών για
την παροχή του νοσοκομείου σε ΦΑ, θα πιστοποιείται εγγράφως από την ανάδοχο
εταιρεία και θα βεβαιώνεται από το 251 ΓΝΑ/ΔΥΠ μετά την υπογραφή της εν θέματι
σύμβασης.
4.
Επισημαίνεται ότι στην έκδοση των τιμολογίων θα καθορίζεται και η
ανάλογη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ΄ αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α
1118201 ΕΞ 2016/4-8-16 εγκυκλίου της ΓΓΔΕ/ΓΔ Τελωνείων & ΕΕΦΚ του ΥΠΟΙΚ
(ΑΔΑ:ΩΗΣΘΗ-8ΩΑ) περί χρήσης του Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 8ο
Μέτρηση Παρεχόμενου Φυσικού Αερίου
1.
Η μέτρηση της ποσότητα Φ.Α. που παραδίδεται στο Σημείο Παράδοσης
εκτελείται από την αρμόδια επιτροπή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ καθώς και τον Διαχειριστή. Ο
Διαχειριστής ενημερώνει τον ΠΩΛΗΤΗ για την ποσότητα Φ.Α. που παραδόθηκε στο
Σημείο Παράδοσης από τον ΠΩΛΗΤΗ και παρέλαβε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
2.
Η ορθή λειτουργία του μετρητή, η ακρίβεια των μετρήσεων και εν γένει ο
έλεγχος και η συντήρηση του ΣΜΡ, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Διαχειριστή.
Προς τούτο, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του
Διαχειριστή στον ΣΜΡ. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ οφείλει να αναφέρει στον Διαχειριστή κάθε ζημιά
στον εξοπλισμό του ΣΜΡ και να μεριμνά για την ασφάλεια αυτού, λαμβάνοντας εύλογα
μέτρα για την προστασία του από κάθε ζημιά που δύναται να προκληθεί από
παρεμβάσεις τρίτων ή άλλη αιτία.
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3.
Σε περίπτωση βλάβης ή ανακρίβειας ως προς τις μετρήσεις, ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναφέρει αμέσως το γεγονός στο Διαχειριστή και στον ΠΩΛΗΤΗ. Ο
ΠΩΛΗΤΗΣ προχωρά σε εύλογη εκτίμηση της ποσότητας Φ.Α. που παραλήφθηκε από τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ την οποία ο ΠΩΛΗΤΗΣ τιμολογεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατόπιν σχετικής
αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των μερών. Μόλις θα καθορίζεται από τον
Διαχειριστή η οριστική ποσότητα που παραδόθηκε στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα
προχωρά στην αντίστοιχη διόρθωση (πίστωση ή χρέωση) και όπου απαιτείται, θα γίνονται
διορθωτικές πληρωμές από τον ΠΩΛΗΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ή αντιστρόφως.
Άρθρο 9ο
Συμβατικές Ποσότητες Φυσικού Αερίου
1.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει και δεσμεύεται ότι θα καταναλώνει καθ’ όλη τη
διάρκεια των Σ.Ε. τις ετήσιες ποσότητες Φ.Α. που αναλύονται στο άρθρο 1,
παραρτήματος «Α» της διακήρυξης. Οι ποσότητες αυτές (ΕΔΠ), τις οποίες ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
δηλώνει με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και για την πλήρη εξυπηρέτηση των
αναγκών του ότι έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει ετησίως κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, αποτελούν τη βασική προϋπόθεση σύναψης της.
α.
Βάσει της παρούσας, ρητά και ανεπιφύλακτα συνομολογείται ότι ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν δύναται να αγοράσει ποσότητα Φ.Α. από τον ΠΩΛΗΤΗ λιγότερη από
την Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα (ΕΕΠ).
β.
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ΠΩΛΗΤΗ,
τρεις (3) μήνες πριν τη λήψη του συμβατικού έτους την ποσότητα του ΦΑ που δεν δύναται
να καταναλωθεί με αντίστοιχη τροποποίηση της αντίστοιχης σύμβασης κατά την ετήσια
ποσότητα και την αντίστοιχη ετήσια προϋπολογισθείσα αξία και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης και γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του δγσμου. Επί της
μειωμένης αυτής ποσότητας δεν θα απαιτηθεί καμία αξίωση από την ανάδοχο εταιρεία
προς την Υπηρεσία και στο Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα. Εφόσον, κατόπιν αυτού, θα
επιτυγχάνεται συμφωνία αυτή θα ισχύει μόνον από της υπογραφής αντίστοιχης
τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν γνωμοδότησης αρμοδίου συλλογικού οργάνου του
δγσμου και αντίστοιχης Απόφασης από τον Έχοντα την Οικονομική Εξουσία.
2.
Επίσης στο άρθρο 1, παραρτήματος «Α» της διακήρυξης, για την εύρυθμη
λειτουργία του συστήματος παροχής Φ.Α., δηλώνονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ η Μέγιστη
Ωριαία Ποσότητα Φ.Α (ΜΩΠ), που ο ΠΩΛΗΤΗΣ πρέπει να έχει στη διάθεσή του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΜΩΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα της ισχύος των συσκευών
που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν Φ.Α. και περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο. Ο
ΠΩΛΗΤΗΣ δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ποσότητες Φ.Α. μεγαλύτερες των
αναφερομένων στο άρθρο 1, παραρτήματος «Α» της διακήρυξης.
Άρθρο 10ο
Τροποποίηση Σύμβασης
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16, οι συμβάσεις μπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.
Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,
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β.

Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης,

γ.
Οιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
2.
Δεδομένου ότι τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του ανωτέρου
άρθρου, σε περίπτωση μικρότερης κατανάλωσης ετήσιας ποσότητας από αυτή που θα
έχει καθορισθεί στη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί ο Αγοραστής (το 251 ΓΝΑ),
τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της Ετήσιας Σύμβασης γνωστοποιεί την Ετήσια
Δηλωμένη Ποσότητα (ΕΔΠ) που θα καταναλώσει προς τον ανάδοχο ώστε να
τροποποιηθεί από κοινού η αρχική συναφθείσα σύμβαση. Η μείωση αυτή δεν θα επιφέρει
ΚΑΜΙΑ μελλοντική χρηματική αξίωση της παρόχου εταιρείας έναντι του 251 ΓΝΑ και θα
συμφωνηθεί (η μείωση) με την τροποποίηση κοινά αποδεκτού σχεδίου σύμβασης. Ο ως
άνω όρος κρίνεται σκόπιμος καθόσον οι ανάγκες του νοσοκομείου σε παροχή ΦΑ είναι
καθαρά εκτιμώμενες, υπολογίζονται ξεχωριστά ως ποσότητες καθόσον αφορούν την
κάλυψη διαφορετικών αναγκών του νοσοκομείου.
3.
Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης κατά το διάστημα της οποίας δεν
δύναται να καταναλωθούν οι αρχικές εκτιμώμενες ποσότητες της παρούσας διακήρυξης
δεν θα απαιτηθεί καμία αξίωση από την ανάδοχο εταιρεία προς την Υπηρεσία και στο
Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα.
Άρθρο 11ο
Άσκηση Δικαιωμάτων
1.
Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων από τα ΜΕΡΗ σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή παραίτησή τους από αυτά.
2.
Τα ΜΕΡΗ μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους είτε αθροιστικώς είτε
χωριστά και διαδοχικά.
Άρθρο 12ο
Κωδικοποίηση Υλικού
1.

Απαιτείται η κωδικοποίηση του υπό προμήθεια φυσικού αερίου.

2.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ,
για όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να
αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους τη ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ως
Προσθήκη «3» του Παρόντος ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438.
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 την 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,
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προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά
ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια
υλικών.
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 υλικά.
(1)

Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή.

(2)

Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.

(3)

Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική

(4)

Ο ΝSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

γ.
Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
στη σύμβαση από την Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) ως ιδιαίτερο Παράρτημα αυτής
ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία στην
ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5).
δ.
Εντός είκοσι (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 υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την
κωδικοποίηση των υλικών.
ε.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να
διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός
σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε
περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να
εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό
προμήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την
κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
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 υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και
πλήρους αναγνώρισης των υλικών.
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
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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
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 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 εκτελεστικής σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%)
να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για
κωδικοποίηση των υλικών.
Άρθρο 13ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Το παρεχόμενο Φ.Α. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ
και μόνον για τη λειτουργία των μηχανημάτων που ευρίσκονται στο Κατάστημα και
αναφέρονται στο άρθρο 1 του παραρτήματος «Α» παρούσας διακήρυξης.
2.
Σε περίπτωση κατανάλωσης μεγαλύτερης Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας
(ΜΗΠ) και μεγαλύτερης Μέγιστης Ωριαίας Ποσότητας (ΜΩΠ) δεν θα επιβάλλεται
πρόστιμο στον Αγοραστή (251 ΓΝΑ), καθόσον οι δηλούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές
και εξαρτώνται αποκλειστικά από τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου.
Άρθρο 14ο
Γενικές Επισημάνσεις
1.
Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από
αυτά που καθορίζονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, πρέπει αυτές ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να
αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά των αναδόχων.
2.

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 όρων της σύμβασης, εφόσον απαιτηθεί κατόπιν
κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
3.
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 στην ποιότητα του υπό προμήθεια είδους και γενικότερα στην τήρηση των όρων
της σύμβασης.
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4.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο 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.
5.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρούνται ουσιώδεις.

6.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
7.
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.
8.
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
συμφωνία πλαίσιο.
9.
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.
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΔ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
«2» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ/ΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
«3» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
«4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΚ/ΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β»

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ(1):
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ(2):
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ(3):
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΔ (4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(5)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

-
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:
(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση
(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 Φύλλου
Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι
του κυρίως κειμένου και των παραρτημάτων & προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος
ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η
συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται
στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και
παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι 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: Ούγια). Στην περίπτωση
υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη
περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις
της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το
περιεχόμενο ή η σύνταξη μιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί
από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι
αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών
χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονομασία της κάθε ιδιότητας.
(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 τυχόν δεν αφορούν τη
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 την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ/ΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη Αναγκών Φ.Α
…………….………..(1)
Σύμβασης
μεταξύ
του
251
προμηθευτή…………………………………(2)

του 251 ΓΝΑ της
ΓΝΑ
και
του

1.
Σήμερα την … του μηνός ……… του έτους …… η υπογεγραμμένη Επιτροπή
Βεβαίωσης Καταγραφής Ένδειξης Μετρητή/ών αποτελούμενη από τους :
α.
(3)…………………………………, ως Πρόεδρο
β.
…………………………………… και
γ.
……………………………………, ως Μέλη
που συγκροτήθηκε με την ………………………(4)…………………...................
συνεδρίασε με παρουσία των μελών της, που συγκεντρώθηκαν παρουσία υπαλλήλου του
Διαχειριστή και
ΠΡΟΕΒΗ
Στην βεβαίωση καταγραφής μετρητή/ών του φυσικού αερίου 251 ΓΝΑ
2.
Η ένδειξη των μετρητών υπ΄ αριθμ………….και υπ΄ αριθμ…………….του Φυσικού
Αερίου 251 ΓΝΑ την …./…/2017 βεβαιώνεται σε………..
3.

Το παρόν συντάχθηκε σε … φύλλα και υπογράφεται ως εξής :
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α.
β.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
(1)
(2)
(3)
(4)

Αριθμός και ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
Στοιχεία προμηθευτή.
Βαθμός και ονοματεπώνυμο μελών της επιτροπής
Διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΚΥ: ……………………..
Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ: …………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:………….

Βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής …………………………….. προσκόμισε όλα
τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την κωδικοποίηση κατά ΝΑΤΟ
των παρακάτω υλικών που περιέχονται στην σύμβαση ……………………

Α/Α

Ρ/Ν

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΡΧΗ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β»
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΚ/ΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
1. Προμηθευτής : ……………………………………………......…………..
2. Αριθμός Σύμβασης : ……………………………………………………..
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
Γλώσσα:……………………………………………………………………………….Ο

NSN,

εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο : …………………………

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
Διευκρίνιση

:

Η

παρούσα

κατάσταση

επισυνάπτεται

στη

σύμβαση

κατάλληλα

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή.

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 28/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το καύσιμο που περιγράφεται στην τεχνική προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων
ΠΕΔ_Α_00215/8-7-16/ΥΠΕΘΑ, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του 251ΓΝΑ.
2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2.1

Ν.3428/2005

2.2

ΦΕΚ Β’ 464/19-4-2010

2.3

Ν.4001/2011

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

Το φυσικό αέριο που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει στην
κλάση 6830 «Gas Natural Dry», κατά NATO ACodP-. Επιπλέον, φέρει κωδικό INC 04894
και κωδικό CPV (Common Procurement Vocabulary) 09123000-7.
4.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1

Ορισμός Εφοδίου
Το φυσικό αέριο ανήκει στη δεύτερη οικογένεια αερίων καυσίμων,

ομάδα Η.
Ο συντελεστής Wobbe δεν πρέπει να είναι μικρότερος από
13,10KWh/Nm3 και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 16,37KWh/Nm3.
Η Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη σε κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να
είναι μικρότερη από 10,20KWh/Nm3 και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
13,71KWh/Nm3.
Η Σχετική Πυκνότητα του φυσικού αερίου δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 0,56 και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.71.
4.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ :
Μεθάνιο (CH4): Η συγκέντρωση μεθανίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από
75mol%.
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Άζωτο (Ν2): Η συγκέντρωση αζώτου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6mol%.
Οξυγόνο (Ο2): Η συγκέντρωση οξυγόνου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,2mol%.
Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2): Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 3mol%
Υδρόθειο (H2S): Η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου σε υδρόθειο δεν πρέπει να
ξεπερνάει τα 5,4mg/Nm3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι για περισσότερο από δύο (2)
ώρες μπορεί να περιέχει διπλάσια ποσότητα αλλά η ημερήσια μέση τιμή πρέπει να είναι
μικρότερη από 6,5mg/Nm3.
Ολικό θείο: Το ολικό θείο για φυσικό αέριο που δεν έχει υποστεί όσμηση δεν πρέπει να
ξεπερνά τα 80mg/Nm3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι για περισσότερο από 48 ώρες
μπορεί να φτάσει τα 120mg/Nm3, χωρίς όμως να ξεπερνά τα 90mg/Nm3 σε μέση τιμή
εβδομάδας.
Σημείο Δρόσου του Νερού (WDP): Το Σημείο Δρόσου του Νερού για το φυσικό αέριο δεν
πρέπει να ξεπερνά τους +5οC σε πίεση αναφοράς 80barg.
Σημείο Δρόσου Υδρογονανθράκων: Το Σημείο Δρόσου Υδρογονανθράκων δεν πρέπει να
ξεπερνά τους +3οC σε κάθε πίεση από 1 έως 80barg.
Σκόνη και υγρά: Το Φυσικό Αέριο πρέπει να είναι πρακτικά ελεύθερο από αέριες, στερεές
ή υγρές ουσίες που θα ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους φραγής ή
δυσλειτουργίας ή διάβρωσης των συνηθισμένων εγκαταστάσεων αερίου. Εξαιρούνται
περιπτώσεις που υγροί σχηματισμοί πολύ μικρών σταγονιδίων μπορεί περιστασιακά να
δημιουργηθούν στο Φυσικό Αέριο και δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν.
Οσμητική ουσία: Προστίθεται στο Φυσικό Αέριο στα αντίστοιχα Σημεία Εισόδου του
ΕΣΜΦΑ όταν απαιτείται από τον Κώδικα ASME.
5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΟΥ

Ο Ανάδοχος προμηθευτής φυσικού αερίου πρέπει να έχει την απαραίτητη
άδεια προμήθειας φυσικού αερίου και να συμμορφώνεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας
Ν.3428/2005, ΦΕΚ Β’ 464/19-4-2010, Ν.4001/2011.
6.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή και λεπτομερή
περιγραφή του προσφερόμενου φυσικού αερίου και να συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα βάσει Νομοθεσίας έγγραφα, καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με
το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ –
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της διαδικτυακής τοποθεσίας http://www.geetha.mil.gr. Διευκρινίζεται ότι
η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την
υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την
παρούσα προδιαγραφή.
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.28/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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 αναδόχων 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 εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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΄ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός …………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια
…………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη
δυνάμει της υπ΄ αριθ. …../201.. 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
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
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΄ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας
……………………………………….. Δ/νση………………………………………………για την
λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της
με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια
……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του ………….,
πλέον τόκων κατ εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4412/16..
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.28/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./17
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:……………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …../17
Άρθρο 1ο :
Άρθρο 2ο :
Άρθρο 3ο :
Άρθρο 4ο :
Άρθρο 5ο :
Άρθρο 6ο :
Άρθρο 7ο :
Άρθρο 8ο :

Γενικοί Όροι
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Εγγυοδοσία
Κωδικοποίηση Υλικών
Λοιποί Όροι
Γενικές Επισημάνσεις
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΗΛ. : 210 8705042-9
ΦΑΞ : 210 6445633
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ../17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατ’ ανώτατο όριο): 2.050.000,00€ - 37.700.000,00
ΚwhΑΘΔ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 251 ΓΝΑ
1.
Με
την
απόφαση
υπό
τα
στοιχεία
Φ…………………………..…….(ΑΔΑ……..), τα αποτελέσματα του προηγηθέντος
διαγωνισμού Δ…./17 κατακυρώθηκαν υπέρ του ανάδοχου/προμηθευτή υπό τη διακριτική
επωνυμία…………..…………………...
2.
Σήμερα…………….στην…………….(Οδός:
…………………
T.K…………...Αθήνα,
τηλ.
210–…………..,
……………………………….,
E-mail
………….@............), υπογράφεται η παρούσα σύμβαση απόρροια της ανωτέρω
κατακυρωτικής διαταγής μεταξύ των :
α. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου τ…..………….. η οποία θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» και
β.
…………………,
ως
νόμιμου
εκπροσώπου
της
εταιρείας…..…………..…………….(Οδός: ………………… T.K…………..., τηλ. ………..,
………………………………., E-mail ………….@............) η οποία θα αποκαλείται στο
εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος ή Προμηθευτής» .
3.
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα που αφορούν στην προμήθεια αεροπορικού
φυσικού αερίου προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης 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 Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος 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.
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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 ειδών.
4.
νομοθεσίας.

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης περί προμηθειών

Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια φυσικού αερίου προς
κάλυψη λειτουργικών αναγκών 251 ΓΝΑ
για Ψύξη/Θέρμανση και της Μονάδας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ), αναλυτικά ως κατωτέρω:
α
/α
1

Είδος Αναγκών

Εκτιμώμενη
Ποσότητα ΦΑ Σε KwhΑΘΔ

Ψύξη - Θέρμανση

Εκτιμώμενη
Προϋπολογισθείσα Αξία

12.000.000

800.000,00€

25.700.000

1.250.000,00€

37.700.000

2.050.000,00€

Συμπαραγωγή
2

Ηλεκτρισμός
Θερμότητα/Ψύξη
ΣΥΝΟΛΟ

2.
κάτωθι:

Οι εκτιμώμενες λειτουργικές ανάγκες του 251 ΓΝΑ σε ΦΑ, καθορίζονται ως

α.
Για το έτος 2017, η προϋπολογισθείσα αξία δαπάνης να ανέλθει στο
ποσό των 500.000,00€ για προμήθεια συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 9.200.000
KwhΑΘΔ σε ΦΑ:
(1)
Προς κάλυψη αναγκών της Ψύξης / Θέρμανσης στην ετήσια
εκτιμώμενη ποσότητα των 3.000.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 200.000,00€ με
τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.000.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

45.000

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.750

(2)
Προς κάλυψη αναγκών της μονάδας των Μηχανών
συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας/ Ψύξης για ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα
6.200.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 300.000,00€ κάτωθι:
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β.
Για το έτος 2018, η προϋπολογισθείσα αξία δαπάνης να ανέλθει στο
ποσό των 1.550.000,00€ για προμήθεια συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 28.500.000
KwhΑΘΔ σε ΦΑ:
(1)
Προς κάλυψη αναγκών της Ψύξης / Θέρμανσης στην ετήσια
εκτιμώμενη ποσότητα των 9.000.000 KwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 600.000,00€ με
τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

9.000.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

45.000

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

3.750

(2)
Προς κάλυψη αναγκών της μονάδας των Μηχανών
συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας/ Ψύξης για ετήσια εκτιμώμενη ποσότητα
19.500.000 kwhΑΘΔ προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00€ κάτωθι:
Ανά Συμβατικό Έτος
1. Ετήσια Δηλωμένη Ποσότητα KwhΑΘΔ

19.500.000

2. Μέγιστη Ημερήσια Ποσότητα KwhΑΘΔ

105.600

3. Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα KwhΑΘΔ

4.400

3.
Η ως άνω ποσότητα καλύπτει τα Μηχανήματα με τα κάτωθι αντίστοιχα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
α.

Μηχανήματα Έμμεσης Χρήσης (Παραγωγή Ατμού ή θερμιδοφόρου

ρευστού)
Είδος/Τύπος
συσκευής
1
Λέβητας
2
Λέβητας
3
Λέβητας
ΣΥΝΟΛΟ
α/α

β.
Ξηραντήρια κλπ)
Είδος/Τύπος
συσκευής
Συσκευές
1
Κουζίνας
ΣΥΝΟΛΟ
α/α

Ονομαστική
Ισχύς
καυστήρα kcal/h
2.500.000
300.000
200.000

Αριθμός
Καυστήρων
4
1
1

Συνολική
Ισχύς
Καυστήρων Kcal/h
10.000.000
300.000
200.000
10.500.000

Μηχανήματα Άμεσης Χρήσης (Κλίβανοι, Βιομηχανικά Αερόθερμα,
Ονομαστική
Ισχύς Αριθμός
καυστήρα kcal/h
Καυστήρων

Συνολική
Ισχύς
Καυστήρων Kcal/h

260.000

260.000
260.000

3.
Το συνολικό ύψος των γενόμενων δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύμβασης σε καμία περίπτωση, δεν θα υπερβεί την προϋπολογισθείσα αξία της
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παρούσας διακήρυξης, ήτοι το ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.050.000,00€).
4.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις κρατήσεις ποσοστού 6,26832% που
διενεργούνται για την προμήθεια καυσίμου θέματος ως εξής :
Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσημο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)
Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ
Σύνολο

Ποσοστά
4%
2%
0,12%
0,024%
0,06%
0,0018%
0,00036%
0,06%
0,0018%
0,00036%
6,26832%

Άρθρο 3ο
Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης
1.
Η σύμβαση που υπογραφεται αφορά δύο (2) έτη 2017-2018, έχει χρονική
διάρκεια έως 31-12-18 και έως την ανάλωση του συνόλου της προϋπολογισθείσας αξίας
του διαγωνισμού ή της παραλαβής του συνόλου της ποσότητας του ΦΑ, όποιο γεγονός
επέλθει πρώτο.
2.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε/ολοκληρώθηκε όταν:

α.
Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες
ποσότητες αεροπορικού καυσίμου των αντίστοιχων εκδοθεισών ΑΑΥ ανά Ειδικό Φορέα
και Οικονομικό Έτος και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος,
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις ή
β.
Αποπληρώθηκε συμβατικό τίμημα σε ποσοστό τουλάχιστον 95%
της προϋπολογισθείσας αξίας και εκδόθηκε ανάλογη απόφαση από την Αναθέτουσα
Αρχή, για μη παράδοση της υπολειπόμενης ποσότητας ανεξαρτήτως ποσοστού αυτής και
γ.
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 4ο
Πληρωμή-Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή για την εκτέλεση
του αντικειμένου της σύμβασης, θα γίνεται είτε μέσω έκδοσης επιταγών, είτε μέσω
εμβάσματος με διατραπεζική συναλλαγή (wire transfer) και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στο όνομα του προμηθευτή εντός εξήντα (60)
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ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από τη Διαχείριση Χρηματικού
του 251 ΓΝΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό ΓΕΑ Οικ. Έτους ……..
2.
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ αποστέλλει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, εντός του πρώτου
δεκαπενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, το τιμολόγιο των ποσοτήτων Φ.Α. που
παρεσχέθησαν τον αμέσως προηγούμενο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΝΑ, όπως επίσης κάθε τέλη
και οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του προς τον ΠΩΛΗΤΗ που απορρέουν από τη Σύμβαση
ή νόμιμα επιβάλλονται. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει το
τιμολόγιο και μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. το αργότερο
μέχρι την 25η κάθε ημερολογιακού μηνός να ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΩΛΗΤΗ περί της
ύπαρξης τυχόν διαφωνίας του. Η ύπαρξη διαφωνίας δεν αναστέλλει την υποχρέωση του
ΑΓΟΡΑΣΤΗ εμπρόθεσμης εξόφλησης του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ
οφείλει να απαντήσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβει τη
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εκ μέρους του ΠΩΛΗΤΗ σφάλματος του
λογαριασμού συγκεκριμένου τιμολογίου, ο ΠΩΛΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση
πίστωσης ή χρέωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ με το σχετικό ποσό στο αμέσως επόμενο τιμολόγιο.
Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη το περιεχόμενο του εν λόγω τιμολογίου
συμφωνείται ρητώς από τώρα ότι έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και
ότι αυτός αναγνώρισε με τον παραπάνω τρόπο την οφειλή του προς τον ΠΩΛΗΤΗ.
3.
Η πληρωμή αφορά εξόφληση στο 100% της συμβατικής αξίας που
παραδόθηκε βάσει οριστικής παραλαβής (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) και εφόσον
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση και επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
4.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013
«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.
5.
Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά
του άρθρου 200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση,
υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται :
α.
Βεβαίωση καταγραφής ένδειξης μετρητή από αρμόδια
επιτροπή του 251 ΓΝΑ, συνυπογεγραμμένη και από τον εκάστοτε υπάλληλο του
Διαχειριστή Φυσικού Αερίου, ως Προσθήκη «2» παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης.
β.
Τιμολόγιο του προμηθευτή επί πιστώσει που θα
προσδιορίζεται επακριβώς η ανάλυση για τα επιμέρους κόστη τόσο για τις μονάδες ψύξης
– θέρμανσης, όσο και για τις μονάδες συμπαραγωγής.
γ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου
Δημοσίου Ταμείου δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του
προμηθευτή, εφόσον το ποσό που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.467,00 €.
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δ.
Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και
επικουρικής), για το απασχολούμενο προσωπικό, εφόσον το ποσό που πρόκειται να
πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70 €.
ε.
Βεβαίωση κωδικοποίησης των υλικών από την ΑΥΚΥ, ως
Προσθήκη «3» παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης.
στ.
Παραστατικά (σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή) των
απαιτούμενων στοιχείων από τα οποία θα προκύπτουν οι παράμετροι που καθορίζουν
την τιμή του υπό προμήθεια ΦΑ.
6.
Κατά την πληρωμή δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος επί της καθαρής
συμβατικής αξίας του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/13 [Άρθρο
64 παρ.2 περ. (ββ)].
7.
Οποιοδήποτε φορολογική επιβάρυνση των αναφερόμενων στο κατά τα
άνω τιμολόγιο του ΠΩΛΗΤΗ ποσών με ΦΠΑ ή/ και τέλος χαρτοσήμου κλπ βαρύνει τον
ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται από το νόμο στον ΠΩΛΗΤΗ, βαρύνουν τον
ΠΩΛΗΤΗ.
8.
Καμία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που
προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.
9.
Η τιμή πώλησης του παρεχόμενου Φ.Α. και ο τρόπος υπολογισμού
του τιμήματος καθορίζονται στο άρθρο 3 του παραρτήματος «Β» της διακήρυξης. Ο
ΠΩΛΗΤΗΣ δεσμεύεται να διατηρήσει τον συμβατικό τρόπο υπολογισμού μέχρι και τη
λήξη της διάρκειας της παρούσας.
10.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού 6,26832%.
Άρθρο 5ο
Εγγυοδοσία

Ο ανάδοχος 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 ειδών, η οποία θα επιστραφεί σ’
αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύμβασης.

Άρθρο 6ο
Kωδικοποίηση Υλικού
1.

Απαιτείται η κωδικοποίηση του υπό προμήθεια φυσικού αερίου.

2.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ,
για όσα από τα προσφερόμενα υλικά 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.
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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 την 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
υλικών.
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 υλικά.
(1)

Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή.

(2)

Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή.

(3)

Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική

(4)

Ο ΝSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο.

γ.
Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
στη σύμβαση από την Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) ως ιδιαίτερο Παράρτημα αυτής
ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία στην
ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Τ2/5).
δ.
Εντός είκοσι (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 υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την
κωδικοποίηση των υλικών.
ε.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να
διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός
σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε
περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεσμεύεται να
εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό
προμήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την
κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ.
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.
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(2)
Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία
των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και
πλήρους αναγνώρισης των υλικών.
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
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 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 εκτελεστικής σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%)
να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για
κωδικοποίηση των υλικών.
Άρθρο 7ο
Λοιποί Όροι
1.
Οι όροι του προηγηθέντος διαγωνισμού Δ.28/17 συνεχίζουν να ισχύουν
αυτούσιοι, ειδικότερα δε όσον αφορά:
α.

Τις κυρώσεις σε βάρος του οικονομικού φορέα.

β.

Την παράδοση – παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.

γ.

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά και πιστοποιητικά.

δ.

Την ανωτέρα βία.

ε.

Τις υπεργολαβίες.

στ.

Τις εκχωρήσεις δικαιωμάτων.

ζ.

Την εμπιστευτικότητα.

η.

Την επίλυση διαφορών.

θ.

Τις λοιπές διατάξεις.

ι.

Την τεχνική προδιαγραφή του ΦΑ.
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ια.

Την τιμολόγηση του Φυσικού Αερίου.

2.
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται
από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτώνται σε αυτή και αποτελούν ένα
ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Υπό αυτήν την έννοια, ό,τι δε ρυθμίζεται στη σύμβαση
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το
ίδιο με τους όρους της σύμβασης και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής :
α.
Παράρτημα «Α» και «Β» : Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξης
Διαγωνισμού Δ.28/2017.
β.

Παράρτημα «Γ» : Τεχνική προδιαγραφή ΦΑ – ΠΕΔ –Α-00215/8-7-

γ.

Παράρτημα «Δ» :Ρήτρα Κωδικοποίησης Υλικών.

δ.

Παράρτημα «Ε» : Τεχνική και Οικονομική προσφορά αναδόχου.

16/ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 8ο
Γενικές Επισημάνσεις
1.
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και άπαντες οι όροι της
θεωρούνται ουσιώδεις.
2.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν
αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ΄ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, το
Ν.4412/16, η κατακύρωση και η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού,
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
……………

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Σμήναρχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.28/2017)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε»
ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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 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.
4.
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.
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) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς 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.
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.
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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) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απαιτούμενων 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).

