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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΤΞ6-ΕΣΡ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑΜ:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ)
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ:

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τηλ. 2428045099
Φ.831/ΑΔ.26197
Σχ.6567
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
Συνημμένα:

Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ :

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Συσκευών
Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης

ΣΧΕΤ :

Φ.830/ΑΔ.332819/Σ.465/14-09-17/ΑΤΑ/Γ3

1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως
ισχύει.
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα
επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
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ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13)
«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.
η.
Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
ι. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου καιτροποποίηση διατάξεων του
Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές
διατάξεις».
ια. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄
αρ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
όπως ισχύει.
ιβ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων
και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως
ισχύει.
ιγ. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».
ιδ. Την υπ΄ αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ,
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου
4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως ισχύει.
ιε. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16)
Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄
147), για διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147).
ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
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Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16
(ΦΕΚ Α΄ 147).
ιζ. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και περί «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
ιη. Το υπ΄ αρ. 17REQ002111397 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.
ιθ. Την υπ΄ αρίθμ. 8938 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)
με ΑΔΑ 7Z796-808 .
κ. Το υπ΄ αρίθμ. 17REQ002111516 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω
της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια υλικών θέματος.
Προκηρύσσουμε
2. Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών θέματος προς
κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ
Πενήντα χιλιάδες ( 50.000,00€ ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων
και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη .
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 2
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών της 111 ΠΜ.
5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με του εξής τρόπους:
α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση 111 ΠΜ, Αεροδρόμιο Ν.
Αγχιάλου, ΤΚ 37100, Αλμυρός Μαγνησίας ταχυδρομικά, με συστημένη
επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως,
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 1
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
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β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.
6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται
ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει
δηλωθεί στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως
(ΤΕΥΔ).
9. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α
του Ν.4412/2016.
10. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
11. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α. Για θέματα διαδικασιών του Διαγωνισμού προς την αναθέτουσα
αρχή:
111 ΠΜ/Τμήμα Οικονομικού,
τηλ. 2428045099, 2428045040 και Fax 2428045737,
Αρμόδιος χειριστής: Ανθσγός (ΥΟΚ) Κωνσταντίνα Μπασδέκη.
β. Για τεχνικές πληροφορίες από τον Χρήστη των αγαθών:
111 ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΠΕ
Τηλ. 2428045062
Αρμόδιος χειριστής : Σγός (ΤΗΓ) Σπυρίδων Οικονόμου και
Ανθστης (ΤΗΓ) Κωστούλας Οδυσσέας

Σμχος (Ι) Γεώργιος Λαγουδάκης
Διοικητής 111ΠΜ
Ακριβές Αντίγραφο

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κωνσταντίνα
Διαχειριστής Προϋπολογισμού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
111 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΤΑ/Γ3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
«B» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές
«Δ» Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

111 ΠΜ

CPV

42123100-8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

«Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής» ή «Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00)
(Συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ & Κρατήσεων)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.

6,26832 %
(οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της
προσφοράς)
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64,
φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017
Ως κύριο σώμα προκήρυξης
Έως τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
111 Πτέρυγα Μάχης Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.

Επγός (Ο) Γεώργιος Γκινίδης
ΕΟΥ/111ΠΜ
Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κων/να
Διαχειριστής Προϋπολογισμού
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των
κρατήσεων, ποσοστού 6,26832 % και αφορά στην προμήθεια υλικών ως ο
κάτωθι πίνακας:
Α/Α
(1)
1

CPV

Περιγραφή Είδους

ΜΜ

Ποσ.

Τιμή ΜΜ Συνολική Αξία
χωρίς
χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. (€)
(€)
(6)
(7)
13.440,86
40.322,58

(2)
(3)
(4)
(5)
42123100-8 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΤΕΜ
3
ΑΖΩΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΦΠΑ
Προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

40.322,58
9.677,42
50.000,00

2.
Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα
μικρότερη ή μεγαλύτερη των ζητούμενων ειδών σε ποσοστό που δεν θα
ξεπερνά το 30% της απαιτούμενης ποσότητας της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της ΕΔΔ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/16.
3.
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
ανά τμήμα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δύναται η κατακύρωση να γίνει σε
περισσότερους του ενός οικονομικού φορέα.
Άρθρο 2ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β.

δημόσιοι φορείς

γ.
ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη
και είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-μέλος της Ένωσης
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(2)

κράτος-μέλος

του

Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ).
(3)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας και
(4)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.
Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες
στην ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3.
Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων
δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
4.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.
πρέπει:

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία

α.
Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην
προσφορά και περιέχουν ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
β.
Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν
παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια
επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις,
προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:
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α.

όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της

β.

όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

σύμβασης,

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

όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα

χαμηλές.
3.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται :

α.
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα,
β.
όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
4.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπες, εις απλούν
και σε σφραγισμένο φάκελο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
5.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι
ακόλουθες ενδείξεις:
α.
β.
οδηγίας).
γ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).
Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (υπό μορφή

Τον τίτλο της σύμβασης.

δ.
Την καταληκτική
προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε.

ημερομηνία

(ημερομηνία

λήξης

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

6.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις
(3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των
οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
Φάκελος
με
την
ένδειξη
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος πρέπει να περιέχει:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(1)
Πιστοποιητικό
του
Οικείου
Επιμελητηρίου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το
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οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(2)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) ως το υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ.
(3)
Αποδεικτικά
έγγραφα
νομιμοποίησης
του
προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό και
τροποποιήσεις αυτού) από τα οποία να πηγάζει ο έχων την αρμοδιότητα
υπογραφής - υποβολής προσφοράς [Ν. 4412/16, άρθρο 93 εδάφιο γγ)].
β.
Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο
οποίος πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την Τεχνική
Προδιαγραφή του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα ο
φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, επί
ποινή απόρριψης:
(1)
Πλήρη τεχνική προδιαγραφή στην Ελληνική
γλώσσα, για τα υπό προμήθεια υλικά που αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ»
της Διακήρυξης.
(2)
Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ), στο οποίο να
απαντώνται μία προς μία όλες οι παράγραφοι της προδιαγραφής σύμφωνα με
το υπόδειγμα του της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Γ», ή υπεύθυνη
δήλωση που να αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους
χωρίς καμία μεταβολή. Η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν
απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα
προδιαγραφή.
(3)
Δήλωση για το χρόνο παράδοσης του υπό
προμήθεια είδους μετά την υπογραφή της σύμβασης.
(4)
Δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος.
(5)
Την
παρεχόμενη
χρονική
εγγύηση
των
προσφερόμενων ειδών, όπως αυτή ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή του
Παραρτήματος «Γ».
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(6)
Τυχόν άλλα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά περίπτωση (π.χ. ISO, HACCP, πιστοποιητικό συμμόρφωσης κ.α.).
γ.
Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
οποίος περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στην
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος:
(1)
Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις
και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται
τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του
υπό προμήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από
την Υπηρεσία.
(2)
Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο
υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη.
(3)

Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 4ο
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1.
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και
της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά:
α.
Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102
έως 104 του Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων
όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν.4412/16.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το
άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν
επιτρέπεται ή, εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των
εγγράφων της σύμβασης.
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ε.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει
υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ.

Προσφορά υπό αίρεση.

ζ.
Στις
διαδικασίες
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης
προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο
αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση
δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.
Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για
εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
Διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους,
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο
χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του Διαγωνισμού ή
εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες αφορούν στον Διαγωνισμό.
Άρθρο 6ο
Ενστάσεις
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
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προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την
προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16.
2.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της Αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7ο
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια
συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται
ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά και η Επιτροπή
μονογράφει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών.
2.
Μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται
μαζί με το φάκελο του Διαγωνισμού στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για
την έκδοση σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 8ο
Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύμβασης
1.
Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του
διαγωνισμού.
2.
Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί την
προσκόμιση δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση, τα έγγραφα αυτά θα
πρέπει να προσκομιστούν από τον οικονομικό φορέα εντός χρονικού
διαστήματος δέκα (10) έως είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
3.
Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος «Δ» της διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση
στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
4.
Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ
τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από
κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες
από το Ν.4412/16 συνέπειες, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
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ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
5.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, θα εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με
τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης
προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας περί
Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονομικό φορέα.
2.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια
των ειδών παρ. 1 της παρούσας Διακήρυξης, είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης των ειδών κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.
3.
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις
πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου
72 του Ν. 4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς.
4.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης δίδεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος.

της

Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης
Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το
χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης.
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Άρθρο 11ο
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών
1.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με
έξοδα του οικονομικού φορέα στο χώρο του Αεροδρόμιου της Ν. Αγχιάλου
(111 Πτέρυγα Μάχης) Αλμυρός. Η κωδικοποίησή τους θα γίνει μετά την
παραλαβή τους από την Πολεμική Αεροπορία. Η οριστική παραλαβή τους θα
γίνει από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
α.
Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού
αντικειμένου είναι η ακόλουθη :
(1)
Ο οικονομικός φορέας, πριν από την προσκόμισή
τους και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από αυτήν, έρχεται σε
συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής
Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας ώστε να
βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία
παραλαβής.
(2)
Όμοια, ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει από την
αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας της Μονάδος, άδεια εισόδου του προσωπικού
του.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από
την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την παρουσία του οικονομικού φορέα
ή νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το
σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον οικονομικό φορέα. Για την παραλαβή ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
2.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί
κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση
παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
3.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.
4.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
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5.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν υπάρχει υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης,
καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 12ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών από την Επιτροπή
Ελέγχου και Παραλαβών (ΕΕΠ) της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α.
Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών
από την ΕΕΠ της Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση σχετικού Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος
του οικονομικού φορέα.
β.
Η πληρωμή θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο,
με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, στον τραπεζικό λογαριασμό
(IBAN) του προμηθευτή, για τον οποίο θα προσκομίζεται βεβαίωση της
Τράπεζας ή φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου. Επισημάνεται ότι η
επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με
την επωνυμία στο τιμολόγιο.
γ.
Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες,
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των
λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονομικό
φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών.
δ.
Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής
πλέον των εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με
επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
ε.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
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(1)

Για

το

χρονικό

διάστημα

τυχόν

δικαστικών

διενέξεων.
(2)
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των
συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λ.π.).
στ.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή.
ζ.
Ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις
(6,26832%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
(1)
Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59.
(2)
Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 6 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74.
(3)
Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931_ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
(4)
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%)
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(5)
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/16.
(6)
Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
της υπ’αριθμ 5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α.
(7)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών
(ΑΕΠΠ) 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3
Άρθρου 2 της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
(8)
Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και
ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις
άρθρου 6 της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
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η.
Ειδικά στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων –
παραλαβών και αντιστοίχων πληρωμών, οι κρατήσεις υπολογίζονται και
παρακρατούνται κατά την πληρωμή κάθε παραλαβής.
θ.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου
Εισοδήματος (Φ.Ε.) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των
αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.
ι.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση
της αρμόδιας Επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η
σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με
αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 203 του Ν.4412/16.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και ειδικότερα
έχουν ως κάτωθι:
α.
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.
4412/16.
β.

Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της

Μονάδας.
γ.
Τιμολόγιο πώλησης αγαθών / παροχής υπηρεσιών,
εκδοθέν από τον οικονομικό φορέα με ημερομηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από
την έναρξη ισχύος της Σύμβασης.
δ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία
«για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός
φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).
στ.

Λοιπά προβλεπόμενα από δικαιολογητικά.

Άρθρο 13ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
1.
Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια αγαθά δεν παραδοθούν
εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον
οικονομικό φορέα οι προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις,
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
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2.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο
206, παρ. 4 του Ν. 4412/16).
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον
οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρω βία , εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.
4.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.
5.
Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και
τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16.
Άρθρο 14ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16.
2.
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα,
εισπράττεται από όσα ο οικονομικός φορέας λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία
από το Δημόσιο και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των
λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα
δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
3.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Επγός (Ο) Γεώργιος Γκινίδης
ΕΟΥ/111ΠΜ
Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κων/να
Διαχειριστής Προϋπολογισμού
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»
«2»
«3»

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [……]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]
- Τηλέφωνο: [……]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

2

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

4
5

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

6

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών
που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με
το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
i.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·

2.

δωροδοκία9 10 ·

3.

απάτη11 ·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητες12

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας13 ·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 14.

ή

εγκλήματα

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8
Όπως 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).
9
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
10
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
11
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13
Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
14
Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
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οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16
Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
19
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν20:


Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
16
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
19
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22

21

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

23

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

30

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 23
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου24;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που

24

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
25
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις26
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει

διαπράξει

ο

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
φορέας [] Ναι [] Όχι

οικονομικός
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

25

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26
Άρθρο 73 παρ. 5.
27

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 28, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

Έχει

28
29

συνάψει

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης
Πρβλ άρθρο 48.

30

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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[……]

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του
α.ν.1400/1973
και
ότι
δεν
θα
χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους
αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία
Αξιωματικούς των τριών κλάδων των ΕΔ,
για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία
από την αποστρατεία αυτών;
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και [] Ναι [] Όχι
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και
Ειδικών όρων της Διακήρυξης, καθώς και
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που
διέπουν τους Διαγωνισμούς του Ελληνικού
Δημοσίου;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

ii.

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται31, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν32
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

31

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

32

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Α/Α

CPV

Περιγραφή
Είδους

ΜΜ

Ποσ

1

42123100-8

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΖΩΤΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

ΤΕΜ

3

Τιμή ΜΜ
χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

Συνολική
Αξία χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

Ολογράφως

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
Φ.Π.Α. (€) :
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου
ποσοστού 6,26832% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%
(για υλικά), ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα
λοιπά έξοδα:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα
ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική
Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο
παράδοσης.
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β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης
συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
3. Ισχύς προσφοράς : ………………………….(……) ημέρες.

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κων/να
Διαχειριστής Προϋπολογισμού

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κωνσταντίνα
Διαχειριστής Προϋπολογισμού
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )..............................
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………………
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ
………..
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της εταιρείας
………………………………………..
Δ\νση
………………………………………………………….
ΑΦΜ
........................................... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης ……/….) προς
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε
τοις
εκατό
(5%)
της
συμβατικής
προ
Φ.Π.Α.
αξίας
………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά
ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την ...................................
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
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παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κων/να
Διαχειριστής Προϋπολογισμού

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κωνσταντίνα
Διαχειριστής Προϋπολογισμού
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111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
1

ΣΚΟΠΟΣ

1.1 Η παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά που
αφορούν στην προμήθεια ηλεκτροκίνητου συμπιεστή αερίου αζώτου, ο
οποίος θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση φιαλών αζώτου διαφόρων
τύπων, καθώς και των συσκευών αποθήκευσης αερίου αζώτου (nitrogen
carts) που διαθέτει η ΠΑ για χρήση σε αεροναυτικό υλικό.
2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

2.1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ο κωδικός του μηχανήματος της παραγράφου 1, κατά CPV, είναι:
42123100-8 [Αεριοσυμπιεστές (Gas Compressors)].
2.2 Οι ηλεκτροκίνητοι συμπιεστές αερίου αζώτου παραγράφου 1 ανήκουν
στην κλάση (Group Class) 4310 «Συμπιεστές και Αντλίες Υποπίεσης», κατά
NATO ACodP-2/3.
3

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

3.1 Νομοθεσία
3.1.1 Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α΄/25.06.2010)-Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ 18/96 και
377/93.
3.1.2 Η Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17 Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK.
3.1.3 Οδηγία 2014/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τις 15ης Μαϊου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση
στην αγορά.
3.1.4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
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3.2 Πρότυπα
3.2.1
Commercial Item Description (CID) Α-Α-59503C “Commercial
Item Description Nitrogen, Technical”, έκδοσης 3 Μαρτίου 2011.
3.2.2

ISO 5390:1977 “Compressors, Classification”.

3.2.3
ISO/TR
12942:2012
“Compressors
Complementary Information to ISO 5390”.

Classification

-

3.2.4
ISO 5941:1979 “Compressors, pneumatic tools and machines –
preferred pressures”.
3.2.5

ISO 1217:2009 “Displacement compressors – Acceptance tests”.

3.2.6
ANSI/IEC 60529:2004 “Degrees of Protection Provided by
Enclosures (IP Code) (identical national adoption)”.
3.2.7
ΕΝ/IEC 62262 “Degrees of Protection Provided by Enclosures
for Electrical Equipment against External Mechanical Impacts”.
3.2.8
EN ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας –
Απαιτήσεις».
4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού
4.1.1
Ο ηλεκτροκίνητος συμπιεστής αζώτου της παραγράφου 1
προορίζεται για τη συμπίεση αερίου αζώτου σε υψηλή πίεση. Το αέριο
άζωτο θα προέρχεται από εξωτερική παροχή (δεξαμενή αερίου αζώτου,
φιάλη αερίου αζώτου ή άλλη κατάλληλη διάταξη). Το συμπιεσμένο άζωτο
θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση συσκευών εξυπηρέτησης
αεροσκαφών (Nitrogen Carts) και άλλων κατάλληλων φιαλών πίεσης
ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ.
4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων
4.2.1
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για
συνεχόμενη εικοσιτετράωρη λειτουργία.
4.2.2
Η ονομαστική παροχή του συμπιεσμένου προϊόντος (άζωτο)
στην έξοδο του συμπιεστή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 κυβικά πόδια
το λεπτό (standard cubic feet per minute - scfm) (ή τουλάχιστον 0,42
κυβικά μέτρα το λεπτό) σε πίεση των 350 bar (5075 psi).
4.2.3
Το προϊόν της συμπίεσης (άζωτο) θα πρέπει να αποδίδεται από
το μηχάνημα σε θερμοκρασία παραπλήσια της θερμοκρασίας του χώρου
στον οποίο λειτουργεί ο συμπιεστής, και όχι σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η
ψύξη του αζώτου κατά τη διαδικασία της συμπίεσης θα γίνεται με ιδία
συστήματα και μέσα του συμπιεστή και δεν θα απαιτείται η χρήση
πρόσθετου συστήματος ψύξης ή κλιματισμού του χώρου στον οποίο
βρίσκεται ο συμπιεστής.
4.2.4
Το προϊόν της συμπίεσης (άζωτο) θα πρέπει να διατηρεί την
προδιαγραφή Α-Α-59503C Type I, Grade B, Class 1, την οποία θα πληροί
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το αέριο άζωτο κατά την είσοδό του στο συμπιεστή. Δεν θα πρέπει δηλαδή
η διαδικασία της συμπίεσης να μεταβάλλει τη σύσταση ή να υποβαθμίζει
κανένα από τα χαρακτηριστικά του αζώτου που παρέχεται στην είσοδο του
συμπιεστή.
4.2.5
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
ρυθμιστή της πίεσης εξόδου του, ο οποίος θα έχει εύρος λειτουργίας από
τουλάχιστον 50 psi έως κατ’ ελάχιστο 5.200 psi. Ο ρυθμιστής αυτός θα
πρέπει να είναι ικανός να διατηρεί την πίεση της παροχής εξόδου σταθερή
σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του εύρους τιμών λειτουργίας του. Θα πρέπει
δε να είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο ή τα απαραίτητα ενδεικτικά
όργανα, ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του μηχανήματος να
γνωρίζει με ακρίβεια την τιμή της πίεσης εξόδου που έχει επιλεγεί. Ο
πίνακας ενδείξεων του οργάνου ή των οργάνων αυτών θα πρέπει να
διαθέτει διαβάθμιση τουλάχιστον 50 psi.
4.2.6
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης
λειτουργίας (auto start – stop), το οποίο θα επιτρέπει την πλήρως αυτόματη
έναρξη και διακοπή της λειτουργίας του ανάλογα με τις απαιτήσεις της
παροχής εξόδου.
4.2.7
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλα
τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας (βαλβίδες αυτόματης διακοπής
λειτουργίας, βαλβίδες υπερπίεσης κλπ) τα οποία εξασφαλίζουν τη διακοπή
λειτουργίας και/ή την αυτόματη ασφαλή αποτόνωση της πίεσης σε
περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου συστήματός του, ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια του χειριστή και των μέσων.
4.2.8
Ο συμπιεστής θα πρέπει να διαθέτει στην είσοδο του αερίου
αζώτου κατάλληλη αυτόματη διάταξη με ρυθμιστή πίεσης, η οποία θα
ρυθμίζει την πίεση εισόδου του αζώτου στην προβλεπόμενη από το
σχεδιασμό του μηχανήματος τιμή, ανεξάρτητα από την τιμή της πίεσης που
παρέχεται από την πηγή αζώτου. Ο ρυθμιστής αυτός θα επιτρέπει τη
σύνδεση στο μηχάνημα πηγής αερίου αζώτου σε εύρος πιέσεων 180 psi –
3.200 psi ή σε μεγαλύτερο εύρος, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόψη
μεγαλύτερο εύρος εμπεριέχει το εύρος 180 psi – 3.200 psi.
4.2.9
Η τιμή της πίεσης του αερίου αζώτου στην είσοδο του
μηχανήματος θα δύναται να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του συμπιεστή, καθώς αδειάζουν οι πηγές αζώτου, χωρίς να δημιουργείται
πρόβλημα στη λειτουργία του μηχανήματος και χωρίς να απαιτούνται
ενέργειες από την πλευρά του χειριστή του μηχανήματος.
4.2.10 Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα
προστασίας το οποίο θα θέτει εκτός λειτουργίας το μοτέρ του μηχανήματος
σε περίπτωση που η πίεση του αζώτου στην είσοδο του μηχανήματος
πέσει κάτω από την προβλεπόμενη από το σχεδιασμό του μηχανήματος
τιμή.
4.2.11 Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διάταξη
των χειριστηρίων και των οργάνων λειτουργίας του ώστε να απαιτείται η
απασχόληση ενός μόνο ατόμου για τη λειτουργία του.
4.3 Περιβάλλον Λειτουργίας
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4.3.1
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί
σε στεγασμένο καλά αεριζόμενο χώρο, σε εύρος θερμοκρασιών από 0ºC
(μηδέν) έως +50 ºC, με συνθήκες υγρασίας 50% στους 40 ºC και μέγιστο
80% σε θερμοκρασίες μικρότερες των 31 ºC. Το δε υψόμετρο που θα
κληθεί να λειτουργεί ο συμπιεστής δεν θα ξεπερνά τα 1000m από το μέσο
επίπεδο της θάλασσας.
4.4 Σχεδιασμός Κατασκευής
4.4.1
Ο συμπιεστής αζώτου θα είναι καινούργιος, κατασκευασμένος
τους τελευταίους 12 μήνες.
4.4.2
Ο
συμπιεστής
αζώτου
θα
παραδοθεί
συναρμολογημένος από το εργοστάσιο κατασκευής.

πλήρως

4.4.3
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
συμπιεστή θα επιβεβαιώνονται από τα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια ή άλλα
έγγραφα του/των εργοστασίων κατασκευής.
4.4.4
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να είναι εύκολα μεταφερόμενος
με χρήση περονοφόρου οχήματος ή τροχήλατος. Εφόσον το μηχάνημα
προσφέρεται επί μεταλλικού πλαισίου, αυτό θα είναι στιβαρής κατασκευής,
ανθεκτικό στο περιβάλλον λειτουργίας του συμπιεστή αζώτου της
παραγράφου 4.3 ανωτέρω και θα έχει:
α.

Κατάλληλες βάσεις έδρασης
κραδασμών του συστήματος.

και

απόσβεσης

τυχόν

β. Κατάλληλες προβλέψεις για τη μεταφορά αυτού, είτε με χρήση
περονοφόρου οχήματος, είτε χειρωνακτικά.
4.4.5
Το μηχάνημα είναι έτσι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε
να παρέχεται προστασία επιπέδου IP 23.
4.4.6
Τροφοδοσία ρεύματος: Τριφασικό τάσεως 400 Volt, συχνότητας
50 Hz. Το μηχάνημα θα διαθέτει κατάλληλο καλώδιο βιομηχανικού τύπου,
μήκους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων και κατάλληλο ρευματολήπτη για
σύνδεση του συμπιεστή σε επιτοίχιο ρευματοδότη.
4.4.7
Ο συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από
υλικά τα οποία σε καμία περίπτωση (π.χ. λόγω γήρανσης ή οξείδωσης) δεν
θα υποβαθμίζουν τη σύσταση ή τα χαρακτηριστικά του αζώτου που
παρέχεται στην είσοδό του.
4.4.8
Οι γραμμές συμπίεσης του μηχανήματος θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένες με κατάλληλες υδατοπαγίδες, κατάλληλα φίλτρα σωματιδίων
(ονομαστικής τιμής 10 micron ή καλύτερο) και όποια άλλη διάταξη κρίνεται
από τον κατασκευαστή του συμπιεστή απαραίτητη, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι κατά τη διαδικασία της συμπίεσης δεν μεταβάλλεται η σύσταση και δεν
υποβαθμίζεται απολύτως κανένα από τα χαρακτηριστικά του αζώτου που
παρέχεται στην είσοδό του. Στην είσοδο δε του συμπιεστή θα παρέχεται
άζωτο με χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με το πρότυπο Α-Α59503C, Type I, Grade B, Class 1.
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4.4.9 Το μοτέρ του συμπιεστή θα πρέπει να διαθέτει διατάξεις
προστασίας που θα το θέτουν εκτός λειτουργίας σε περιπτώσεις
υπερθέρμανσης και υπέρτασης.
4.4.10 Ο συμπιεστής θα πρέπει να διαθέτει είτε οθόνη πολλαπλών
ενδείξεων είτε ξεχωριστά μανόμετρα και άλλα κατάλληλα όργανα
ενδείξεων, τα οποία θα παρέχουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για:
α. Την στιγμιαία πίεση ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα του
συμπιεστή.
β. Τη στιγμιαία πίεση του χώρου αποθήκευσης αερίου του
μηχανήματος.
γ. Τη στιγμιαία πίεση ελαίου του συστήματος λίπανσης του
συμπιεστή.
δ. Τους χρόνους συνολικής λειτουργίας του συμπιεστή.
Επιθυμητό είναι να δίδονται και άλλες πληροφορίες που να
αφορούν τη συντήρηση του μηχανήματος (κωδικοί βλάβης,
ώρες για συντήρηση κλπ).
ε. Την πίεση στην οποία έχει ρυθμιστεί ο ρυθμιστής της
παροχής εξόδου.
4.4.11 O Συμπιεστής αζώτου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διάταξη
προστασίας των χειριστών του από τα κινούμενα τμήματά του (π.χ.
μεταλλικό πλέγμα).
4.4.12 Προαιρετικά συνδεδεμένος στην γραμμή εξόδου του μηχανήματος
θα είναι τυλιχτήρας αυτόματης ανέωξης ο οποίος θα διαθέτει κατάλληλο
ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων. Ο
σωλήνας αυτός θα έχει στο άκρο του κατάλληλο ρακόρ υψηλής πίεσης.
5

ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Σε κατάλληλη εμφανή θέση του μηχανήματος θα υπάρχει πινακίδα, στην
οποία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο ή εγχάρακτα τα εξής:
α. Το εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή.
β. Το μοντέλο του μηχανήματος. Το μοντέλο θα ορίζεται με
εμπορικό όνομα ή κωδικό αριθμό ο οποίος θα επιτρέπει στο
χρήστη να προσδιορίσει με σαφήνεια το προϊόν μεταξύ άλλων
προϊόντων του ίδιου κατασκευαστή.
γ. Ο αριθμός σειράς (Serial Number) του μηχανήματος.
δ. Μήνας και έτος κατασκευής.
ε. Η σήμανση CE, σε εμφανές σημείο με ανεξίτηλο τρόπο,
σύμφωνα με την Οδηγία της παραγράφου 3.1.2.
στ. Τυχόν άλλες ενδείξεις που κρίνονται απαραίτητες από τον
κατασκευαστή.
6

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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6.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται, με το φάκελο προσφορών που θα
υποβληθεί, να καταθέσει και:
6.1.1 Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντά σε όλες τις παραγράφους
της τεχνικής προδιαγραφής με τη σειρά αυτής.
6.1.2 «Δήλωση Πιστότητας CE» (Declaration of Conformity), σύμφωνα
με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17 Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK.
6.1.3 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προς προμήθεια μηχανήματος. Θα συμπεριλαμβάνουν ή θα συνοδεύονται
από φωτογραφίες ή σχέδια του μηχανήματος.
6.1.4 Ξεχωριστό αναλυτικό κατάλογος ανταλλακτικών και αναλώσιμων
υλικών (χωρίς τιμές), τα οποία ο προμηθευτής θεωρεί απαραίτητα για την
προληπτική συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος για διάστημα μιας
πενταετίας μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. Τα υλικά θα είναι
κωδικοποιημένα όπως στον κατάλογο της παραγράφου 6.2.3.
6.1.5 Ξεχωριστό τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών / αναλώσιμων
υλικών της παραγράφου 6.1.4 με σημείωση τυχόν παροχής έκπτωσης,
στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ξεχωριστά τα "κρίσιμα" υλικά καθώς
και τα τυχόν απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά (π.χ. φίλτρα). Τα υλικά θα είναι
κωδικοποιημένα όπως στον κατάλογο της παραγράφου 6.2.3. Οι
παραπάνω τιμές θα παραμείνουν σταθερές για 6 τουλάχιστον μήνες μετά
την ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό δεν θα συνυπολογισθεί μαζί με το
κόστος προμήθειας του κυρίου υλικού κατά την αξιολόγηση των
προσφορών. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για την
προμήθεια των αναγκαίων κατά την κρίση της ανταλλακτικών, είτε μαζί με
την προμήθεια του κύριου υλικού, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.
6.1.6 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001 του
εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος, από τον αρμόδιο φορέα
πιστοποίησης.
6.1.7 Επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή του συμπιεστή ότι το
μηχάνημα κατά τη λειτουργία του δεν προκαλεί καμία μεταβολή στη
σύσταση ή τα χαρακτηριστικά του αζώτου το οποίο θα συμπιέζει και
αποδίδει ως προϊόν , εφόσον το αέριο κατά την είσοδο του στο συμπιεστή
συμμορφώνεται με το πρότυπο Α-Α-59503C, Type I, Grade B, Class 1.
6.1.8 Κατάσταση με τα ειδικά εργαλεία, τον εξοπλισμό και τις συσκευές
ή λογισμικό που πιθανόν να απαιτούνται για τη συντήρηση και προληπτικό
έλεγχο του προσφερόμενου συμπιεστή αζώτου. Θα πρέπει να δίδονται δε
πληροφορίες για το κόστος απόκτησης αυτών.
6.2 Κάθε μηχάνημα κατά την παράδοσή του θα πρέπει να συνοδεύεται από:
6.2.1 Το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας και χειρισμού του συμπιεστή
αζώτου το οποίο εκδίδεται από τον κατασκευαστή του, στην ελληνική και
προαιρετικά στην αγγλική γλώσσα.
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6.2.2 Το επίσημο εγχειρίδιο προληπτικής συντήρησης, διάγνωσης
βλαβών, αντικατάστασης εξαρτημάτων του συμπιεστή αζώτου το οποίο
εκδίδεται από τον κατασκευαστή του, στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα.
6.2.3 Τον κατάλογο όλων των επιμέρους υλικών (parts list) με τις
εμπορικές ονομασίες τους, τους κωδικούς εξαρτημάτων (part numbers) του
κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών, καθώς και σαφείς εικόνες ή
σχέδια για την αναγνώριση των εξαρτημάτων.
6.3 Ο προμηθευτής θα παράσχει δωρεάν εκπαίδευση στην ελληνική
γλώσσα σε προσωπικό της ΠΑ, το οποίο θα του υποδειχθεί, στο χώρο
παράδοσης των συσκευών. Το υπόψη προσωπικό δεν θα ξεπερνά τα 6
άτομα. Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν:
6.3.1 Τις
διαδικασίες
χειρισμού
του
μηχανήματος
συμπεριλαμβανομένων
όλων
των
πιθανών
χειρισμών
και
προγραμματισμών, τη διάγνωση συνηθισμένων ανωμαλιών και την
αποκατάστασή τους. Θα γνωστοποιηθούν δε και όλοι οι κωδικοί που τυχόν
έχουν φορτωθεί στα μηχανήματα για λόγους ασφαλείας.
6.3.2 Τις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος.
7

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Ο προμηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας του
μηχανήματος και των παρελκομένων του για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
7.2 Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική
λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της
κατασκευής και ελαττωματικό εξάρτημα ή παρελκόμενο. Κατά τη διάρκειά
της θα παρέχονται δωρεάν τόσο τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν όσο
και οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του μηχανήματος. Σε
περίπτωση δε λανθασμένου σχεδιασμού η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει αντικατάσταση του συνόλου του μηχανήματος με νέο μοντέλο της
εταιρίας το οποίο διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό κατασκευής.
7.3 Ο προμηθευτής θα παράσχει γραπτώς με υπεύθυνη δήλωσή του ότι
αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του συνόλου των συσκευών σε
αναλώσιμα και ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την
ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους, καθώς και την
παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο χρονικό διάστημα.
7.4 Στο φάκελο προσφορών που θα υποβληθεί ο προμηθευτής υποχρεούται
να δηλώσει κατάλογο πιστοποιημένων συνεργείων επισκευής του
προσφερόμενου μηχανήματος στην Ελλάδα. Για τα συγκεκριμένα
συνεργεία θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο πιστοποιητικό εξουσιοδότησης
επισκευών από τον κατασκευαστή του συμπιεστή αζώτου.
8

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

8.1 Κατά την παράδοση
πραγματοποιήσει:

των

υλικών
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8.1.1 Μακροσκοπικό έλεγχο των συσκευών, όπου θα ελεγχθεί το
σύνολο των συμπιεστών για την αρτιότητα, επιμέλεια και στερεότητα της
κατασκευής, την πληρότητα και καταλληλότητα των παρελκόμενων, για
ελαττώματα, αλλοιώσεις, χτυπήματα, φθορές κα οτιδήποτε άλλο σχετίζεται
με ανωμαλία που διαπιστώνεται από τον οπτικό έλεγχο.
8.1.2 Έλεγχο αρτιότητας
παραγράφου 6.2.

και

πληρότητας

των

εγχειριδίων

της

8.1.3 Έλεγχο λειτουργίας του συνόλου των συσκευών, όπου θα
ελεγχθεί, με παρουσία του προμηθευτή ο οποίος θα διαθέσει το
απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τυχόν βοηθητικά όργανα ελέγχου, η
φυσιολογική λειτουργία τους και η σωστή λειτουργία των αυτοματισμών
που διαθέτουν. Ο λειτουργικός έλεγχος θα περιλαμβάνει δοκιμαστική
λειτουργία του κάθε μηχανήματος στις διάφορες πιέσεις λειτουργίας
(κανονική-ανώτατη-κατώτατη). Η Επιτροπή θα ελέγξει κατά την κρίση της
και με τα όργανα ελέγχου του μηχανήματος την λειτουργική συμπεριφορά
και την συμφωνία με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.
8.1.4 Έλεγχο του συμπιεσμένου προϊόντος που παρέχεται στην έξοδο
του μηχανήματος, ως προς τη συμμόρφωσή του με το πρότυπο Α-Α59503C, Type I, Grade B, Class 1. Ο υπόψη έλεγχος θα πραγματοποιηθεί
σε δύο (2) από τα μηχανήματα, τα οποία θα επιλεγούν τυχαία από την
επιτροπή παραλαβής. Θα ληφθούν τέσσερα (4) δείγματα (2 ανά
μηχάνημα), τα οποία θα ελεγχθούν σε κατάλληλο χημείο των ΕΔ ή άλλο
ανεξάρτητο εργαστήριο που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής.
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων θα επιβαρύνουν τον
προμηθευτή των συμπιεστών αζώτου.
8.2 Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί περιοδικά ελέγχους για τυχόν
μεταβολή της σύστασης του συμπιεζόμενου αζώτου καθ’ όλη τη διάρκεια
της εγγύησης του προϊόντος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης
διαφοροποίησης της σύστασης, η οποία δεν οφείλεται σε συντήρηση εκτός
των διαδικασιών προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστή
(παράγραφος 6.3.2) ή χρήση του μηχανήματος, τα ανταλλακτικά και οι
εργασίες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κων/να
Διαχειριστής Προϋπολογισμού

Ανθσγός (ΥΟΚ) Μπασδέκη Κωνσταντίνα
Διαχειριστής Προϋπολογισμού

48

ΑΔΑ: ΩΜΤΞ6-ΕΣΡ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αλμυρός, 23 Οκτ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗ ΑΔ.Φ.831/26197/Σ.6567/23-10-17/111ΠΜ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ»
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./.…
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

…/.…

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

:

Γενικοί Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Γ.

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο

: Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Επιτροπή
Άρθρο
Άρθρο
Ε.

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις-Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο

Δ.

:
:
:
:
:
:
:

10ο : Χρόνος Παράδοσης
11ο : Παράδοση – Παραλαβή
12ο : Συσκευασία
13o
: Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια
14o
15ο

: Μεταβίβαση Κυριότητας
: Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 16o
Άρθρο 17o

: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
: Ολοκλήρωση Σύμβασης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : 2428045099
2428045040
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./..…

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: ……………… €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

Στην ………………. σήμερα ………………………………..στην Μονάδα
.……….. οι υπογεγραμμένοι : Σμχος (Ι) Γεώργιος Λαγουδάκης Δκτής της 111
Π.Μ., ως εκπρόσωπος της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
Φ.831/ΑΔ………/Σ………../…………
Κατακυρωτική
Απόφαση
του
διαγωνισμού για την προμήθεια …………………. και η εταιρεία
«…………………………..», ΑΦΜ …………………., Οδός ………………,
αριθμ. .………, Τηλ., ………………, FAX .……………,που εκπροσωπείται
από
τον
…………………………………………………
………………………………………
με
Α.Δ.Τ
…………………………,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την
εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής
“Προμηθευτή” των αγαθών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρο δύο
(2) της σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄
147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
2.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν
μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που
λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των
ειδών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια
συσκευών συμπίεσης αζώτου υψηλής πίεσης, ως εξής:
Α/Α

CPV

Περιγραφή
Είδους

ΜΜ

Ποσ

1

42123100-8

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΑΖΩΤΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

ΤΕΜ

3

Τιμή ΜΜ
χωρίς Φ.Π.Α.
(€)

Συνολική
Αξία χωρίς
Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α.
(%)

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :
Φ.Π.Α. (€) :
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :

2.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις
(6,26832%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
α.
Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 7
του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59.
β.
Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 6 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74.
γ.
Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του
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Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931_ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ.
Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 5 του άρθρου 375 του Ν.4412/16.
στ.
Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
της υπ’αριθμ 5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α.
ζ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών
(ΑΕΠΠ) 0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3
Άρθρου 2 της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
η.
Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις
άρθρου 6 της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
Ειδικά στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων – παραλαβών
και αντιστοίχων πληρωμών, οι κρατήσεις υπολογίζονται και παρακρατούνται
κατά την πληρωμή κάθε παραλαβής.
3.
ταμείων.

Η προμήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών

4.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου
Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού ..........., ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό
ποσό της αξίας των αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.
5.
Πλέον των ανωτέρω, ο Προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα
λοιπά έξοδα:
α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής
έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την
Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο
παράδοσης.
β.
Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης
συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
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γ.
Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε
στην προσφορά του Προμηθευτή.
Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών από την ΕΠΠ της
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α.
Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών
ειδών από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση σχετικού
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής και υπό τον όρο
ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος
του οικονομικού φορέα.
β.
Η πληρωμή θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο
με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (Τ.Χ.Ε.).
γ.
Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ημέρες,
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των
λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονομικό
φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών.
δ.
Η προμήθεια των συμβατικών ειδών υπόκειται στις
διατάξεις του ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η αναθέτουσα αρχή
καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να
απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού
έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το
δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
ε.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
(1)

Για χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

(2)
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των
συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λ.π.).
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στ.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την
αναθέτουσα αρχή.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:
α.
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.
4412/16.
β.
Τιμολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονομικό
φορέα με ημερομηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της
Σύμβασης.
γ.
Γραμμάτιο εισαγωγής των συμβατικών ειδών στην
αποθήκη της Μονάδας υπαγωγής του Τελικού Χρήστη.
δ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία
«για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
στ.

Λοιπά προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.

3.
Η εξόφληση του Προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α.
Σε κανένα Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις της
ΕΠΠ ή όλες οι αναγραφόμενες παρατηρήσεις – επιφυλάξεις της ΕΠΠ θα
έχουν αποκατασταθεί, το οποίο θα βεβαιώνεται με νεώτερο Πρωτόκολλο
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής που θα συνταχθεί προς τούτο
από την ΕΠΠ και θα προσυπογράφεται από τον Προμηθευτή.
β.
Θα έχουν καταλογισθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον
Προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή
καθυστέρησης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών
όρων της Σύμβασης.
γ.
Ο Προμηθευτής θα έχει
προβλεπόμενα από την Σύμβαση δικαιολογητικά.

προσκομίσει

Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
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1.
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, με απόφαση
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά εντός
του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.
2.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

σύμβασης.
β.
Δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του
Προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του νόμου.
Άρθρο 5ο
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση - Παράδοση
1.
Αν τα συμβατικά είδη φορτωθούν- παραδοθούν ή
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου 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 ΦΠΑ. Εάν τα είδη που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της
καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την 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 το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
4.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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5.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο
επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 6ο
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή
του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που
είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά
που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
2.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή,
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Μονάδα μπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3.
Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση

όταν:
α.
Το συμβατικό είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
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β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
(1)
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την
διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του
Προμηθευτή.
(2)
Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο
εργοστάσιο του Προμηθευτή.
(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος.

(6)
Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή
βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό
την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή
υποπρομηθευτή / υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων
υλών.
(7)
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς
Δικτύου).
(8)
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
2.
Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται,
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 80
Εγγυήσεις
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ. …………………………….
επιστολή,
ισχύος
μέχρι
την……………………….
ποσού
ευρώ
…………………………………. που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα
επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύμβασης.
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MΕΡΟΣ Τ ΡΙΤ Ο
Τ ΕΧΝΙΚΟ Ι ΟΡΟ Ι
Άρθρο 9ο
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π
1.
Η προμήθεια συσκευών συμπίεσης αζώτου υψηλής πίεσης θα
γίνει με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας.
2.
Εργοστάσιο
Κατασκευής
……………………………………………………….

:

3.
Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη
υποχρέωση που ανέλαβε με την προσφορά του που υπέβαλε κατά την
διενέργεια του υπ’ αριθ. ........... Διαγωνισμού, ως το Παράρτημα «Β» της
Σύμβασης, και σύμφωνα με τη δέσμευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥΔ, με την
οποία απεδέχθη πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προμήθειας.
4.
Εγγύηση : Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας
για ……. …………. από την παραλαβή των υλικών (σύνταξη πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής).
ΜΕΡΟΣ Τ ΕΤ ΑΡΤ Ο
ΟΡΟ Ι ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρ θρο 10 ο
Χρόνος Παρά δοσης
1.
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της Σύμβασης.
2.
Ο Προμηθευτής δύναται να παραδώσει ποσότητα συμβατικών
ειδών μικρότερη από τη συνολική ποσότητα εκάστου είδους, όχι σε
περισσότερες από δύο (2) τμηματικές παραδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική συμβατική αξία των παραδοθέντων συμβατικών ειδών της πρώτης
τμηματικής παράδοσης θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ήμισυ (50%) της
συνολικής αξίας της Σύμβασης και η τελευταία παράδοση θα λάβει χώρα
εντός του ως άνω τεθέντος χρόνου παράδοσης.
Άρ θρο 11 ο
Παράδοση - Παραλαβή
1.
Αγχιάλου.

Τόπος παράδοσης : 111 Πτέρυγα Μάχης Αεροδρόμιο Νέας

2.
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ , η
οποία θα ορισθεί με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα
ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω
διαδικασία :
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α.
Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμισή τους έρχεται
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΕΠΠ για την έγκαιρη από αυτόν
ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος
και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
β.
Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από την αρμόδια
Υπηρεσία Ασφαλείας (της Μονάδας στην οποία θα γίνει παράδοση των
ειδών), άδεια εισόδου του προσωπικού τους.
γ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών
ειδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Ειδικότερα, πραγματοποιείται από την ΕΠΠ της Αναθέτουσας Αρχής στον
τόπο παράδοσης με την σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και
Ποσοτικής Παραλαβής, παρουσία του Προμηθευτή ή του νομίμου
εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση,
μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η ΕΠΠ, μετά την διενέργεια
μακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από την Σύμβαση προβλέπεται μόνο
μακροσκοπική εξέταση. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής συντάσσεται από την ΕΠΠ, προσυπρογράφεται από την ΕΠΠ και
τον Προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και αντίγραφο κοινοποιείται
υποχρεωτικά στον Προμηθευτή.
δ.
Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται
και άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική
δοκιμασία), συντάσσεται από την ΕΠΠ, εκτός από το Πρωτόκολλο
Μακροσκοπικού Ελέγχου και Δειγματοληψίας και Πρωτόκολλο Οριστικής
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή Απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των
ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του συμβατικού είδους, όλοι οι έλεγχοι
γίνονται από την ΕΠΠ και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι
για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής, αυτό συντάσσεται από την ΕΠΠ, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη
Πρωτοκόλλου Μακροσκοπικού Έλεγχου και Δειγματοληψίας. Το κόστος
διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
ε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των
συμβατικών ειδών, η ΕΠΠ μπορεί:
(1)

Να παραλάβει τα συμβατικά είδη

(2)
Να παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις
λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης
(3)

Να απορρίψει τα συμβατικά είδη

3.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα συμβατικά είδη
εντός των προθεσμιών και με τον τρόπο που ορίζεται στην Σύμβαση.
4.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, κατά
μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η
απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Εάν λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
5.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή
και την ΕΠΠ για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμβατικά
είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
6.
Σε περίπτωση που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική
εξέταση ή και άλλους ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται από την ΕΠΠ ή και
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια,
δοκιμαστήρια), τα οποία ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της πραγματικής
προσκόμισης του συμβατικού είδους. Σε περίπτωση που η Σύμβαση
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του συμβατικού είδους, χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτήν το
χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην ΕΠΠ.
Άρ θρο 12 ο
Συσκε υασία
1.
Η συσκευασία των υλικών της σύμβασης είναι αυτή του
εργοστασίου κατασκευής, χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν
επιστρέφεται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει
να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις :
α.

Στοιχεία του προμηθευτή.

β.

Αριθμός της σύμβασης.

γ.

Είδος και ποιότητα.

δ.

Μέγεθος είδους.

2.
Το προσφερόμενο υλικό θα είναι καινούργιο – αμεταχείριστο και
θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς.
Άρ θρο 13 ο
Απόρριψ η Υλικο ύ – Παραπο μπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
1.
Για περιπτώσεις απόρριψης - αντικατάστασης συμβατικών
υλικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16.
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2.
Για περιπτώσεις παραπομπής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή
Παραλαβής ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.
Άρ θρο 14 ο
Μεταβίβαση Κυριότητας
1.
Η μεταβίβαση της κυριότητας των συμβατικών ειδών από τον
Προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή, θα πραγματοποιείται με την σύνταξη
του αντιστοίχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής
από την ΕΠΠ. Με την κοινοποίηση του αντιγράφου του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής στον Προμηθευτή, η
αναθέτουσα αρχή θα παραλαμβάνει από τον Προμηθευτή τον σχετικό τίτλο
κυριότητας.
2.
Ο Προμηθευτής θα μεταβιβάσει στην αναθέτουσα αρχή την
κυριότητα όλων των συμβατικών ειδών, ελεύθερη βαρών, απαιτήσεων τρίτων
επ’ αυτών, διεκδικήσεων και νομικών ελαττωμάτων.
Άρθρο 15ο
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από
όσα ο προμηθευτής έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και
σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών,
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα
του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤ Ο
ΛΟ ΙΠΟ Ι Ο ΡΟ Ι
Άρ θρο 16 ο
Τ ροποποίηση Όρω ν Υπογραφής Σύμβασης
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της
αναθέτουσας αρχής.
Άρ θρο 17 ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής,
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
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β.
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά
που παραδόθηκαν.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης 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.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην
εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο
της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού
Δικαίου.
4.
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας
«Β» Προσφορά Προμηθευτή Οικονομική και Τεχνική
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