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Α∆Α
Α∆ΑΜ
2Η ΜΣΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ.: 25310-25882(εσωτ.5043)
Φ.831/Α∆. 2966
Σ.850
Ίσµαρος, 16-8-2018

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Και
Αντικατάσταση Κιτ Πυκνωτών και Ανεµιστήρων σε ups, Μονάδος 2ης ΜΣΕΠ.
ΣΧΕΤ.: α) Φ. 830/Α∆.2474/Σ.286/26-7-2018/ΑΤΑ/Γ3

1. ΄Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν∆.721/70 (ΦΕΚ Ά 251/23-11-1970) περί «Οικονοµικής
Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Ά 45/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα
διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10
(ΦΕΚ Ά 112/13-7-10) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’’ και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Ά 141/17-8-10) <<∆ηµοσιονοµική
∆ιαχείριση και Ευθύνη>>, όπως ισχύει.
ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Ά 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Ά 1079-5-13) «Επείγοντα Μέτρα
Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13>> και ειδικότερα επί της
παραγράφου Ζ <<Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2001/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές
συναλλαγές>>, όπως ισχύει.
ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ τ. Ά 167/23-7-13) «Φορολογία
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/12, του Ν. 4093/12 και του Ν.
4127/13 και άλλες διατάξεις>>, όπως ισχύει.
η. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 <<Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2001/85/ΕΕ)- ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις>>, όπως ισχύει.
θ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Ά 147/8-8-16)<< ∆ηµόσιες 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 Ά 74) <<Συνταξιοδοτικές
διατάξεις δηµοσίου και τροποποίηση 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>>.
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ια. Τις διατάξεις του Π∆ 80/16 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες>> καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ’αριθµ. Πρωτ.
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών.
ιβ. Την υπ’αριθµ. Φ 800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΄Β
2300/3-12-07) <<Περί µεταβίβασης οικονοµικής εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά
όργανα της διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε προϊσταµένους των υπηρεσιών
που εξαρτώνται από αυτές>>,
ιγ. Την υπ’αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη <<Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων>..
ιδ. Την υπ’αριθµ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΕΚ ΄Β
3335/11-12-14) <<Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Ά 204).
ιε. Την υπ’αριθµ 158/201625-10-16 (ΦΕΚ ΄Β 3698/16-11-16) Απόφαση της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ <<Έγκριση τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του
άρθρου 79 παρ 4 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Ά 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών>>, όσων αφορά παρ 4 άρθρου 79/Ν 4412/16
(ΦΕΚ Ά 147/).
ιστ. Την υπ’αριθµ. 1191/14-3-17 Απόφαση Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί
<<Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06%ύπερ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ 3 άρθρου 350 του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ Ά 147).
ιζ. Την υπ’αριθµ. 57654/22-5-17 (ΦΕΚ ΄Β 1781/23-5-17) Απόφασης του
Υπουργείου Οικονοµίας και περί <<Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ.
ιη. Το υπ’αριθµ. 18REQ003368830 Πρωτογενές Αίτηµα µέσω της Πλατφόρµας
του ΚΗΜ∆ΗΣ για την προµήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών θέµατος.
ιθ. Την υπ’αριθµ. 7357 ΑΑΥ µε Α∆Α ΩΜΓΘ6-ΚΡΨ ποσού τριάντα οκτώ
χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ για προµήθεια υλικών και την υπ’αριθµ 7342 ΑΑΥ µε
Α∆Α ΨΕΗ96-Ε3∆ ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ για την παροχή υπηρεσιών
θέµατος.
.
κ. Το υπ’αριθµ. 18REQ003571578 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της πλατφόρµας
ΚΗΜ∆ΗΣ για την προµήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών θέµατος.

Προκηρύσσουµε
2. Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τη παρ 4 του άρθρου 117
του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον προσφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο τη τιµή για τη
προµήθεια αγαθών/υπηρεσιών θέµατος προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.
3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις
χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και
είκοσι λεπτά (44.367,20),
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη
διακήρυξη.
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4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τετάρτη στις 29-8-2018 και ώρα
10 π.µ. στη Λέσχη ΑΞΚΩΝ-ΥΠΞΚΩΝ 2ης ΜΣΕΠ.
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 τους εξής τρόπους:
α. Την αποστολή στην ∆ιεύθυνση Πολεµική Αεροπορία, 2Η ΜΣΕΠ,
Μαρώνεια Κοµοτηνής Ν. Ροδόπης, ΤΚ.69400 ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή
courier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 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.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.
6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται ως µη κανονικές
(εκπρόθεσµες) 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 εκπρόσωποι τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στο
µέρος ΙΙ, Β του ΤΕΥ∆.
9. Αιτήµατα για 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. 441/16.
10. Αντίγραφα του πλήρες σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως σε
ηλεκ. Μορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της ΠΑ (www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
11. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται:
α. Για θέµατα διαδικασιών του διαγωνισµού προς την αναθέτουσα αρχή:
2 ΜΣΕΠ/Τµ Οικονοµικού
τηλ 25310 25882 (εσωτ 5043-5040) και fax 25330 41241
Αρµόδιος χειριστής Ανθστης (ΥΤΑ) Πιθαµούδη Ευδοκία
η

β. Για τεχνικές πληροφορίες Επγος (ΤΗΓ) Αραµπατζής Γεώργιος τηλ
25310 25882 (εσωτ 5075)

Επγος (ΕΑ) Φώτιος Καράµπελας
∆ιοικητής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
2η ΜΣΕΠ/ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΤΑ/Γ3
2η ΜΣΕΠ/ΤΥΠ/ΗΛΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού
«Β» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές
«∆» Σχέδιο Σύµβασης Προς Υπογραφή
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆ 2966/Σ 850

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ
%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ UPS τύπου MGE GALAXY IGPT 600
ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65)
ΑΝEΜΙΣΤΗΡΕΣ
η

2 ΜΣΕΠ
31711500-8, 31711154-0, 45317300-5
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ
44.367,20 ΕΥΡΩ (Συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και Κρατήσεων)

6,26832 %
(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς)
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος, από τον
Ν.4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήµατος όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 14:00 µ.µ ταχυδροµικά ή
εναλλακτικά ιδιοχείρως κατά την ηµεροµηνία και ώρα του
διαγωνισµού
Η παράδοση των υλικών να µην ξεπερνάει τις σαράντα (40) ηµέρες
από την εποµένη υπογραφής της σύµβασης
η
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 2 ΜΣΕΠ, ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΤΚ.69400
Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού, µε δικαίωµα της Υπηρεσίας παράτασής τους µέχρι
10-11-2018

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα
Παραρτήµατά της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Επγος (ΕΑ) Φώτιος Καράµπελας
∆ιοικητής
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆ 2966/Σ 850

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1°
Αντικείµενο Προµήθειας
1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών
(44.367,20) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των κρατήσεων, ποσοστού 6,26832
% και αφορά στην προµήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών ως ο κάτωθι
πίνακας:

Α/Α

Περιγραφή Υλικού και
Εργασίας

ΤΕΜ

Προϋπολογισθείσα αξία
πλέον ΦΠΑ (€)

Σύνολο (€)

1.

ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ DC CAPAS
BANK GAL-IGB 300-K
SPARE PART

4

6.200,00

24.800,00

2.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ AXIAL –F.
150X172X38 220 V

65

92,00

5.980,00

3.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ &
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

1

5.000,00

5.000,00

Προϋπολογισθείσα αξία µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

35.780,00
ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

8.587,20
44.367,20

2. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής.
Άρθρο 2 ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα 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 στη διακήρυξη και είναι εγκατεστηµένα/οι/ες σε:
(1) κράτος-µέλος της Ένωσης
7
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(2) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
(3)
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία
δηµοσίων συµβάσεων (Σ∆Σ), σε 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 στη 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 3°
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει:
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 στη προσφορά και αναφέρουν 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:
α. όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων τις σύµβασης
β. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,
γ. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως συµπαιγνίας ή
διαφθοράς,
δ. όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.
8
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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
καθορίστηκε 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. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα).
β. Την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (2η ΜΣΕΠ).
γ. Τον τίτλο της σύµβασης (Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια και
Αντικατάσταση Πυκνωτών και Ανεµιστήρων στα ups τύπου MGE GALAXY IGPT 600) .
δ. Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής
προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
7. 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος
πρέπει να περιέχει:
(1)
Πιστοποιητικό
του
οικείου
Επιµελητηρίου,
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, µε το 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), ως υπόδειγµα
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 γνησίου της υπογραφής
από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
(3) Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψήφιου 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)].
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β. Φάκελος µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> ο οποίος πρέπει να
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος
<<Γ>> της ∆ιακήρυξης. 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 ∆ιακήρυξης.
(2) Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ), στο οποίο να απαντώνται µία προς µία
όλες οι παράγραφοι της προδιαγραφής ή υπεύθυνη δήλωση που να αποδέχεται τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολο τους χωρίς καµία µεταβολή. Η κατάθεση του ΦΣ
δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών, που ορίζονται µε τη παρούσα προδιαγραφή.
(3) ∆ήλωση για το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια είδους µετά την
υπογραφή της σύµβασης.
(4) ∆ήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερόµενων ειδών.
(5) Την παρεχόµενη χρονική εγγύηση των προσφερόµενων ειδών, όπως
αυτή ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήµατος <<Γ>>.
(6) Τυχόν άλλα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση (πχ
ISO, HACCP, πιστοποιητικό συµµόρφωσης κα)
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. Στη τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί
των κρατήσεων. Επίσης, στη τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα παράδοσης, µεταφοράς
και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, στο χώρο που θα
υποδειχθεί στο προµηθευτή από την υπηρεσία.
(2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί της εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό
προµήθεια είδη.
(3) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 4°
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.
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β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
τη συµπλήρωσή 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.
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 και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 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.
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4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα
ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού,
συνέπεια 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 της αναθέτουσας αρχής. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν
γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και την διαδικασία
υποβολής ενστάσεων και εξέτασης 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 παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου, 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.
΄Αρθρο 7°
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 ∆ικαιολογητικά
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 ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδος για την έκδοση
σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 8°
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 ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού.
2.
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί τη προσκόµιση
δικαιολογητικών πριν τη 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
της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο
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της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.

4. Προσφέρων που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε,
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, µετά από
απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε 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
εφαρµοστούν κατ' αναλογία, 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 ∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας
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, 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 ό,τι 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 της Σύµβασης
δίδεται στην Προσθήκη «3» του παραρτήµατος <<Β>> της ∆ιακήρυξης.
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5. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης –
παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία
παράδοσης των ειδών.
Άρθρο 10°
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός σαράντα (40) ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 11°
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του προµηθευτή στο χώρο
που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. 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 για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθοριστεί η
ηµεροµηνία παραλαβής
(2) Όµοια ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία
Ασφαλείας της 2ης ΜΣΕΠ άδεια εισόδου του προσωπικού τους.
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 προµηθευτή 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.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά
2.
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.
14
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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.
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 12°
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των
συµβατικών ειδών από την επιτροπή παραλαβής. Ειδικότερα:
α. Η εξόφληση 100% του τιµήµατος θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συνόλου των συµβατικών ειδών από την αντίστοιχη επιτροπή
της αναθέτουσας αρχής και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου 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 ∆ηµόσιο Στρατιωτικό Ταµείο µε την έκδοση
Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ) στον τραπεζικό λογαριασµό ΙΒΑΝ του
προµηθευτή, για τον οποίο θα προσκοµίζεται βεβαίωση της Τράπεζας ή
φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου. Επισηµαίνεται ότι η επωνυµία του
δικαιούχου του λογαριασµού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως µε την επωνυµία στο
τιµολόγιο.
γ. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ήµερες, υπολογιζόµενων από την
επόµενη της υποβολής του τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της παρ 2 του
παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών.
δ. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις 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 2ο εξάµηνο του
σχετικού έτους το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
ε. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
(1) Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
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(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 κλπ).
στ. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
ζ. Ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 6,26832% οι
οποίες αναλύονται ως κάτωθι:
(1) Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 7 του
άρθρου 7 του Ν.∆. 3981/59.
(2) Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.
6 του άρθρου 21 του Ν.∆. 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 (Π∆ 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 ΕΑΑ∆ΗΣΥ 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) Χαρτόσηµο 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΄33350 Υ.Α.
(7) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (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 ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
(8) Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
η. Ειδικά στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων - παραλαβών
και αντιστοίχων πληρωµών, οι κρατήσεις υπολογίζονται και παρακρατούνται κατά την
πληρωµή κάθε παραλαβής.
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ζ. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος (ΦΕ)
ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών 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.
η. 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.
3. 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 συµβατικών ειδών στις αποθήκες της
Π.Α.
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 για είσπραξη χρηµάτων
από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης.
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. Τυχόν λοιπά προβλεπόµενα από την Σύµβαση δικαιολογητικά, τα
οποία ο Προµηθευτής θα προσκοµίζει µαζί µε την παράδοση των συµβατικών
ειδών.
Άρθρο 13°
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.
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).
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3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη 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
αναθέτουσας αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης.

της

5. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του
άρθρου 203 & 207 του Ν.4412/16.
Άρθρο 14ο
Λοιπές ∆ιατάξεις
1.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους ορούς 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 ∆ηµόσιο
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.

Επγος (ΕΑ) Φώτιος Καράµπελας
∆ιοικητής

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης Σύµβασης
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆ 2966/Σ 850

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[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 φορέα 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: 2η ΜΣΕΠ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 94123
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΚ 69400
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΘΣΤΗΣ (ΥΤΑ) ΠΙΘΑΜΟΥΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
- Τηλέφωνο: 25310 25882 (εσωτ 5043-5040)
- Ηλ. ταχυδρομείο: 2msep@haf.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.haf.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (Προμήθεια και αντικατάσταση πυκνωτών
και ανεμιστήρων στα UPS τύπου MGE GALAXY IGPT 600 (CPV: 31711500-8, 31711154-0,
45317300-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες και 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
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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 αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:
[]
[]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
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
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
2 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.__
3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
4 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

21

ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

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

Απάντηση:
[……]
[……]

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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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5

Στήριξη:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
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;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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.

5 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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∆: 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 :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

i. 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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8 9 ·
3. απάτη10 ·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες11
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας12 ·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 13.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 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 ναι, αναφέρετε16:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)18;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν19:

6 Σύµφωνα

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
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):
[……][……][……][……]17
[] Ναι [] Όχι

[……]

µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
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κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9 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/∆ΕΥ 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).
10 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.
11 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.
12 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”.
13 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/∆ΕΥ 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.".
14 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 ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 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)
19 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

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 ;21
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]
20

20 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).
21 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
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
Παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

O οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24:
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 περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες

[.......................]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συµφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων 27, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
29
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
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;

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
25 Άρθρο 73
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
28 Πρβλ άρθρο 48.
29 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

30

ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού
Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της
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 Ε∆,
για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία
από την αποστρατεία αυτών;
Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού
∆ηµοσίου;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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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
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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 αναφέρονται30, 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 δωρεάν31
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 ∆ήλωσης 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): [……]

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
31 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.

32

ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ
2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆2966/Σ850

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυµία οικονοµικού φορέα:
ΑΦΜ
:
Στοιχεία Επικοινωνίας :
ΙΒΑΝ Λογαριασµού
:

Α/Α

CPV
31711500-8

1
31711154-0

2

3

453173005

Περιγραφή
ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ
DC CAPAS BANK
GAL-IGPT 300KSPARE PART
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
AXIAL-F.
150X172X38 220V
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδος σε
€ ανά τεµ.
Χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Αξία σε €
χωρίς ΦΠΑ

Ολογράφως

4
65

1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου
ποσοστού 6,26832% και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4% για
προµήθεια αγαθών ή 8% στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, ποσά τα οποία θα
παρακρατηθούν κατά την εξόφληση.
2.
Ο µειοδότης βαρύνεται µε µεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης
φύσης έξοδα ελέγχου-δοκιµών και λοιπά έξοδα, µέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των συµβατικών ειδών στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από
την Υπηρεσία.
3.
Επίσης ο µειοδότης βαρύνεται µε όλα τα έξοδα πιστοποίησης,
διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε
περίπτωση απόρριψη συµβατικών ειδών ή καθυστερηµένων παραδόσεων.
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3. Η ισχύς της προσφοράς είναι ………….. (…….) ηµέρες.

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ Φ831/Α∆ 2966/Σ850

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός - αριθµός TK fax )
………………

Ηµεροµηνία έκδοσης
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
………………………………………∆\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 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…………………………………………….
- Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆ 2966/Σ850

2 Μ.Σ.Ε.Π/ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τεχνική Περιγραφή

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ
UPS ΤΥΠΟΥ MGE GALAXY IGPT 600
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΣφάλµα!
ΦΟΡΕΑ
∆εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης
σελιδοδείκτης.
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................................
.......... 38
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΠΡΟΘΕΣΗ
Στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθαρίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι και οι
απαιτήσεις που θα πληρούν οι πυκνωτές και ανεµιστήρες των UPS ΜGE τύπου
GALAXY 600 του κτιρίου Radar της 2ης ΜΣΕΠ.
1.2 ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσης τεχνική περιγραφής, είναι να καθορίσει τα ποιοτικά, τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτουν οι πυκνωτές και ανεµιστήρες,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
1.3 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
∆Α
∆εν απαιτείται
∆Β
∆εν βαθµολογείται
Ε
Έκδοση
ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση
FAT
(= Factory Acceptance Tests) Πρόγραµµα των εργοστασιακών ελέγχων
και δοκιµών του OEM
ΤΠ
Τεχνική Περιγραφή
UPS
Uninterruptible Power Supply
MSDS
Material Safety Data Sheet
DC
Direct Current
AC
Alternating Current
V
Volt
W
Watt
RPM
Revolutions per Minute

1.4 ΣΧΕΤΙΚΑ
[1]
Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
[2]
Π∆ 337, ΦΕΚ 160/ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / 15-9-93 (σήµανση ‘’CE’’).
[3]
Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus) κατασκευαστών
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Υποστήριξη δύο (2) UPS MERLIN GERIN τύπου GALAXY IGPT 600 του κτιρίου Radar
µε αδιάλειπτη παροχή ισχύος.
2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Ανεµιστήρες τεχνολογίας AXIAL-F. 150X172X38 220 V και κιτ πυκνωτών DC CAPAS
BANK GAL-IGBT 300K-SPARE PART
2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Οι πυκνωτές και ανεµιστήρες προορίζονται για τις µονάδες των UPS.
2. Συνθήκες περιβάλλοντος:
2.1 Θερµοκρασία 18°C-35οC
2.2 Σχετ. υγρασία 30% - 70%
3. Στεγασµένος χώρος

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Οι υπό προµήθεια πυκνωτές και ανεµιστήρες θα είναι καινούργιοι, αµεταχείριστοι,
σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης, όπως ορίζει ο κατασκευαστής, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η πλήρη ακεραιότητα της εγκατάστασης.
3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΤ
DC CAPAS BANK GAL-IGB 300K-SPARE PART
1.
ΠΥΚΝΩΤΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 34005777SE
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

AXIAL-F. 150X172X38 220 V
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 29875023HD

3.

Θερµοκρασία
λειτουργίας

Ελάχιστο εύρος 18-35°C

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά,
εγκατάσταση (τοποθέτηση και σύνδεση) των πυκνωτών και ανεµιστήρων στα UPS στο
κτίριο Νέου Radar της 2ης ΜΣΕΠ.
2. Η εταιρία να παρέχει πλήρως εκπαιδευµένους µηχανικούς για την πραγµατοποίηση
της αντικατάστασης των ανταλλακτικών στα ups. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια λογισµικού
της κατασκευάστριας εταιρείας, θα προβούν στη προφόρτιση των πυκνωτών σταδιακά
και θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία των ups για την αποφυγή προβληµάτων. Η ανωτέρω
εργασία θα εκτελεστεί µε τα ups σε κατάσταση συντήρησης (by bass).
39

ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

3. ∆οκιµές σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα γίνουν υπό την επίβλεψη των
αρµοδίων οργάνων της 2ης ΜΣΕΠ.
3.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
πυκνωτών και αναµιστήρων, θα επισηµανθούν τόσο οι συγκεκριµένες απαιτήσεις της
ΤΠ που ικανοποιούνται όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτές ή ακόµη πρόσθετες ή
εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, για να είναι δυνατή η
σύγκριση και αξιολόγηση.
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν και λεπτοµερή prospectus, σχέδια µε αναλυτικές
διαστάσεις, αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και πλήθους του
εξοπλισµού και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του
συνόλου, ώστε να προκύπτει ότι πληρούνται και οι παραπάτω απαιτήσεις στο σύνολό
τους, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.
3. Θα πρέπει τέλος η προσφορά να συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια
(manuals) του κατασκευαστή όπου θα φαίνονται τουλάχιστον οι συνθήκες και
παραδοχές λειτουργίας.
3.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Ο κατασκευαστής των πυκνωτών και ανεµιστήρων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος
σε ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τα
συγκεκριµένα υλικά, παρέχοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό.
2. Οι υπό προµήθεια πυκνωτές και ανεµιστήρες θα συµµορφώνονται κατ’ ελάχιστον µε
κανόνες και πρότυπα που αφορούν γενικές, ηλεκτρολογικές, προστασίας, ασφάλειας
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ
4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
4.2.1 Εγγύηση
1. Οι πυκνωτές και ανεµιστήρες θα συνοδεύονται από εγγύηση 12 µηνών και εγγύησης
καλής λειτουργίας ανταλλακτικών πέντε (5) ετών από την παράδοσή τους
(εγκατάσταση).
2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο προµηθευτής θα αποκαθιστά κάθε βλάβη ή
µείωση της απόδοσης που οφείλεται σε ελαττωµατικότητα των προϊόντων και όχι σε
εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού.
3. Πιστοποίηση καλής λειτουργίας µεταξύ ups-πυκνωτών που ορίζει ο κατασκευαστής.
4. Ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωµένος, µετά από κάθε
αποκατάσταση βλάβης ή ανωµαλίας των υλικών, να συντάσσει και να καταθέτει στην
Υπηρεσία έκθεση πραγµατογνωµοσύνης µε τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην
πρόκληση αυτών.
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5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
1.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
5.2.1 Χρόνος Παράδοσης
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το συντοµότερο δυνατόν και
ειδικότερα για τους συσσωρευτές όχι πέραν των εξήντα (60) ηµερών από την
υπογραφή τη σύµβασης.
5.2.2 Μακροσκοπικός Έλεγχος
Τα υπό προµήθεια υλικά θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή Παραλαβών και θα
ελέγχεται εάν είναι καινούργια και αµεταχείριστα, για την επιµεληµένη κατασκευή και
γενικά τη µακροσκοπική συµµόρφωση µε τους όρους αυτής της ΤΠ.
5.2.3 Λειτουργικός Έλεγχος
Τα υπό προµήθεια υλικά θα εγκατασταθούν µε ευθύνη του προµηθευτή στην Μονάδα
UPS και θα ελεγχθεί η ποιότητα και η απόδοση τους σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον
δηλώσει ότι επιθυµεί να παραστεί στην παράδοση, την εγκατάσταση και δοκιµή των
υλικών. Μετά την εγκατάσταση και τον παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβών θα
προβεί στη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής.
5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Στη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα αναφέρεται ο τόπος και ο τρόπος
παράδοσης των υλικών.
2.
Ο χρόνος παράδοσης.
3.
Τυχόν διαφοροποιήσεις στις εγγυήσεις.
4.
Ο προµηθευτής να τεκµηριώσει τις απαντήσεις, όπου απαιτείται, παρέχοντας όλα
τα αναγκαία στοιχεία (πιστοποιητικά, σχέδια, prospectus).

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Οι απαράβατοι και επιθυµητοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση
της παραγράφου 6. Απόκλιση από τους απαράβατους όρους, συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
2.
Στην κατάσταση περιλαµβάνονται οι κατωτέρω δύο οµάδες στοιχείων:
2.1. Οµάδα Ι (Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης).
2.2 Οµάδα ΙΙ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης).
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3.
Οι όροι (κριτήρια) που έχουν περιληφθεί στον παρακάτω πίνακα για τους
οποίους η περιγραφή προβλέπει ελάχιστη ή µέγιστη τιµή, θεωρούνται επίσης
απαράβατοι όροι ως προς τις υπόψη τιµές.
4.
Στη στήλη των παραγράφων αναγράφονται όλες οι παράγραφοι. Όσες ∆ΕΝ
βαθµολογούνται εκ φύσεως ή εξ αντικειµένου αναγράφεται η φράση ‘’∆ΕΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ (∆Β)’’ στην αντίστοιχη στήλη.

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΠ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ
ΟΡΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆Β

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆Β

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ
ΟΡΟΙ

ΟΜΑ∆Α Ι (ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ)
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΑΙ

1.
3.1.1 Γενικές Ικανότητες
1.

∆Β

2.

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

5.

ΝΑΙ

6.

ΝΑΙ

7.

ΝΑΙ

8.

ΝΑΙ

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

ΝΑΙ

2.

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

3.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1.

ΝΑΙ

2.

ΝΑΙ
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3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

5.

ΝΑΙ

6.

ΝΑΙ

3.3.1 Προστασία

ΝΑΙ

3.3.2 ∆ιάρκεια ζωής

ΝΑΙ

3.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΝΑΙ

Επιθυµητή η
υπερκάλυψη

3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΑΙ

1.
3.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1.

ΝΑΙ

2.

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

5.

ΝΑΙ

Επιθυµητή η
υπερκάλυψη ά

3.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΙ

1.
2. Επιθυµητή η κάλυψη

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

5.

ΝΑΙ

ΟΜΑ∆Α ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗ)
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΚΑΛΥΨΗ
4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
4.2.1 Εγγυήσεις
1.

ΝΑΙ

2.

ΝΑΙ

3.

ΝΑΙ

4.

ΝΑΙ

5.

ΝΑΙ

6.

∆Β

5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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5.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΝΑΙ

5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
5.2.1

ΝΑΙ

5.2.2

ΝΑΙ

5.2.3

ΝΑΙ

5.3 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆Β

5.4 ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

∆Β

Επιθυµητός ο
µικρότερος δυνατός
χρόνος παράδοσης

Επγος (ΕΑ) Φώτιος Καράµπελας
∆ιοιηκητής
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2Η ΜΣΕΠ
ΤΜ.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
ΣΤΗΝ Φ 831/Α∆ 2966/Σ850

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2018
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ
UPS ΤΥΠΟΥ MGE GALAXY IGPT 600, ΜΟΝΑ∆ΟΣ 2ης ΜΣΕΠ»
ΜΣΕΠ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

…1../2018….

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

: Γενικοί

Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5°
Άρθρο 6°
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο

: Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις
: Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
: Κήρυξη προµηθευτή ως Εκπτώτου
: Κυρώσεις - εκπρόθεσµη Φόρτωση-Παράδοση
: Απόρριψη Συµβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
: Εγγυήσεις

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο

: Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχές Εγγυήσεων κ.λ.π.

∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο

: Χρόνος παράδοσης
: Παράδοση-παραλαβή
: Συσκευασία
: Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
: Εισπράξεις δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 15ο : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης
Άρθρο 16ο : Ολοκλήρωση Σύµβασης

46

ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
2Η ΜΣΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. 25310-25882 (εσωτ.5040-5043)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …….1./2018………..

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :……………………………………………………….€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΑ UPS ΤΥΠΟΥ MGE GALAXY IGPT 600

Στον Ίσµαρο, σήµερα ………………..στην Μονάδα 2η ΜΣΕΠ οι υπογεγραµµένοι :
Επγος (ΕΑ) Φώτιος Καράµπελας, ∆κτής της 2ης ΜΣΕΠ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, και
η εταιρεία «……………..………………………………» µε ΑΦΜ……..………..……….
οδός……………………….......,Αριθµ……………, τηλ…………………FAX……….……που
εκπροσωπείται
από
τον...................................................................................
µε
Α.∆.Τ.....................................,
σύµφωνα
µε
την
υπ΄
αριθµ.
Φ.831/Α∆.........../Σ............./..............Κατακυρωτική Απόφαση του ∆ιαγωνισµού,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα
ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής "Προµηθευτή" των ειδών και
παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στα άρθρα δύο (2) της σύµβασης.
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ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1°
Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/0808-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
2. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί
της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2°
Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις
1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια και
αντικατάσταση κιτ πυκνωτών και ανεµιστήρων, ως εξής:
Α/Α

Περιγραφή Υλικού

Τεµ.

1.

ΚΙΤ ΠΥΚΝΩΤΩΝ DC
CAPAS BANK GAL-IGPT
300K-SPARE PART
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ AXIAL-F.
150X172X38 220V
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΤΑ ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

4

2.
3.

Τιµή Μονάδος
χωρίς ΦΠΑ (€)

Σύνολη αξία
χωρίς ΦΠΑ
(€)

65
1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
2. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις
(6,26832%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
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α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 7 του
άρθρου 7 του Ν.∆. 3981/59.
β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του
άρθρου 21 του Ν.∆. 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 Κώδικα Τελών
Χαρτοσήµου (Π∆ 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 ΕΑΑ∆ΗΣΥ 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. Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.
ζ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (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 ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
η. Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 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. Η προµήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων.
4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε µε το
Ν.2859/00) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρµοδίων
φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία.
5. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος
(Φ.Ε.) ποσοστού 4% (αγαθά) και 8% (παροχή υπηρεσιών), ο οποίος υπολογίζεται στο
καθαρό ποσό της συµβατικής αξίας των αγαθών - υπηρεσιών, 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.
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6. Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προµήθεια υλικών από
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας στον τόπο παράδοσης.
β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας,
ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης
συµβατικών ειδών ή καθυστερηµένων παραδόσεων.
γ. Κάθε κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά
του προµηθευτή.
Άρθρο 3°
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών από την ΕΕΠ της Αναθέτουσας
Αρχής, ως ακολούθως:
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. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις των τµηµατικών
παραδόσεων.
γ. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µετά την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών µέσω της διαδικασίας εκδόσεως Τακτικού
Χρηµατικού Εντάλµατος (ΤΧΕ) από το ∆ηµόσιος Στρατιωτικό Ταµείο.
δ. 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.
ε. Η προµήθεια των συµβατικών ειδών υπόκειται στις διατάξεις του
Ν. 4152/13 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 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
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ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
στ. 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 αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).
ζ. 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 ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής (γραµµάτιο εισαγωγής) των συµβατικών ειδών στην
αποθήκη της Μονάδας.
γ. Τιµολόγιο πώλησης αγαθών/παροχής υπηρεσιών του προµηθευτή µε
ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύως της σύµβασης.
δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας µε αιτιολογία «για
είσπραξη χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης».
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. Τυχόν λοιπά προβλεπόµενα από τη ∆ιακήρυξη δικαιολογητικά.
4.

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 ΕΕΠ ή όλες οι
αναγραφόµενες παρατηρήσεις – επιφυλάξεις της ΕΕΠ θα έχουν θεραπευθεί, και
θα βεβαιώνεται τούτο µε νεότερο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής που θα προσυπογράφεται από την ΕΕΠ και τον προµηθευτή.
β. Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον
Προµηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε παρεκκλίσεις ή
καθυστέρησης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων
της Σύµβασης. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση των ειδών.
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γ. Ο προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από τη
σύµβαση δικαιολογητικά.
΄Αρθρο 4ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµά 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 τα προβλεπόµενα στο άρθρο 206 του
ν. 4412/16.
2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Επιπλέον δύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του
αναδόχου από το σύνολό των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο άρθρο 74 αυτού.
Άρθρο 5ο
Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Φόρτωση – Παράδοση
1. Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή
αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε
τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν
προβλεπόµενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται στο
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα
(άρθρο 207 Ν.4412/16).
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε
περίπτωση
που τα
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών 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 υλικών, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, δε
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δε ευθύνεται ο προµηθευτής και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από όσα έχει να
λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, µε
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
5. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά 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 τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού
χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των
νέων υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσµίας για την
παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση
του εικοσαηµέρου
και
εφόσον δεν παραληφθούν
τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή επιστρέφονται κατά την
κρίση του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση
ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον
από την εκπνοή της, µε απόφαση του Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και
η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, η Μονάδα µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας
αυτής, κατά τα ισχύοντα.
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3. Με απόφαση του Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου , ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν
πριν
από 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 τη σύµβαση όταν:
α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
∆ηµοσίου.
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) ∆ιακοπή 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 τον κατασκευαστή - προµηθευτή
δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
(7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
(8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (ΕΜΒΑRGΟ).
2.
Ο προµηθευτής 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 Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 8ο
Εγγυήσεις
Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, 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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ΜΕΡΟΣ

ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο
Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π.
1. Η προµήθεια και αντικατάσταση κιτ πυκνωτών και ανεµιστήρων, θα γίνει µε
βάση την Τεχνική Προδιαγραφή ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας Σύµβασης.
2. Εργοστάσιο Κατασκευής :……………………………………
3. Ο
προµηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και
κάθε
άλλη
υποχρέωση που αναλαµβάνει µε την προσφορά του, που υπέβαλλε κατά τη διενέργεια
του υπ’αριθµ. …… ∆ιαγωνισµού, ως το Παράρτηµα <,Β>> της Σύµβασης και σύµφωνα
µε τη δέσµευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥ∆, µε την οποία απεδέχθη πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της προµήθειας.
3. Εγγύηση: Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ……………..

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡ Α∆ΟΣΗΣ - ΠΑΡ ΑΛ ΑΒΗΣ
Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης
1. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός σαράντα (40) 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 άνω τεθέντος χρόνου παράδοσης.
Άρθρο 11ο
Παράδοση – Παραλαβή
1. Τόπος παράδοσης: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 2Η ΜΣΕΠ, ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ.
2. Η παραλαβή των υλικών θα πραγµατοποιηθεί από κατάλληλη επιτροπή που
θα ορισθεί µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα και τους όρους
σύµβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:
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α. Ο προµηθευτής πριν από την προσκόµιση του έρχεται σε συνεννόηση µε
τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προµηθειών 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, ενεργείται από
την αρµόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής στο τόπο παράδοσης της 2ης ΜΣΕΠ µε
τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του
προµηθευτή ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυµεί να παραστεί
στην παράδοση, µετά ,από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή, µετά τη
διενέργεια µακροσκοπικού ελέγχου, εφόσον από τη σύµβαση προβλέπεται µόνο
µακροσκοπική εξέταση. Το πρωτόκολλο συντάσσεται από την επιτροπή,
προσυπογράφεται από αυτήν και τον προµηθευτή ή το νόµιµο εκπρόσωπο του και
κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προµηθευτή.
δ. Όταν εκτός από τη µακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι
(όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία), συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και
δειγµατοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του υλικού, όλοι οι έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δε µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, αυτό συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη
πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. Το κόστος διενέργειας των
ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.
ε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συµβατικών
ειδών, η επιτροπή 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 το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και
µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
4. 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. 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
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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
επιτροπή παραλαβής, 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 που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στην
αναθέτουσα αρχή, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία της
πραγµατικής προσκόµισης του συµβατικού είδους. Σε περίπτωση που η σύµβαση
προβλέπει 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 επιτροπή.

Άρθρο 12ο
Συσκευασία
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.
β.
γ.
δ.

Στοιχεία του προµηθευτή.
Αριθµός της σύµβασης.
Είδος και ποιότητα.
Μέγεθος είδους.

2. Το προσφερόµενο υλικό θα είναι καινούργιο - αµεταχείριστο και θα παραδοθεί
εντός του προβλεπόµενου κιβωτίου µεταφοράς.
Άρθρο 13°
Απόρριψη Υλικού - Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
1. Για περιπτώσεις απόρριψης-αντικατάστασης συµβατικών ειδών, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 213 του Ν 4412/16.
2.Για περιπτώσεις παραποµπής σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής,
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/16.
Άρθρο 14ο
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου

Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
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κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προµηθευτής λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο τρόπο και µε
τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές
ρήτρες.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 15°
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν 4412/16.
Άρθρο
16°
Ολοκλήρωση Σύµβασης
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που
παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

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. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους και τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
υπογραφής της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
∆ΚΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας
«Β» Προσφορά Προµηθευτή Οικονοµική και Τεχνική
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