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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ Γ’
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (Γ2)
ΤΜΗΜΑ 3
Λεωφόρος Γέλας 1
Τ.Κ 19200 Ελευσίνα
Τηλεφ. 2105503231, 3232 και 3234
Fax 2105503209

Φύλλα ∆ιακήρυξης : 87
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 24/18
Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την
«Προµήθεια και Εγκατάσταση UPS».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΣΗ∆ΗΣ

68121

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
(Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή,
µε κύρια δραστηριότητα: Άµυνα)

∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδοµών –
Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσσια, T.K. 13341

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η σύναψη σύµβασης για την προµήθεια και εγκατάσταση
UPS, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Υποδοµής
Υποστήριξης Λειτουργίας ΜΕΘ 251 ΓΝΑ».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

31154000-0 αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύµατος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

160.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων
κρατήσεων και επιβαρυνόµενο µε ΦΠΑ 24% ή
198.400,00€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6,26832% επί της συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

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

Μεγάλου
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ΦΟΡΟΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
24%
ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Ο προµηθευτής θα µεταφέρει το υπό προµήθεια υλικό
στον τόπο εγκατάστασης, θα εκτελέσει όλες τις εργασίες
εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης µε το δίκτυο και θα το
παραδώσει σε καλή και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου λειτουργία, µε δικές του δαπάνες
και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΠΑ.
Το συντοµότερο δυνατόν και όχι αργότερα από χρονικό
διάστηµα έως και εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης προµήθειας.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ –
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Η Φ.831/Α∆.3857/Σ.942/20-8-18/∆ΑΥ/Γ3 απόφαση, µε την
οποία η απαιτούµενη δαπάνη για τη χρηµατοδότηση του εν
λόγω έργου, ποσού διακοσίων δώδεκα χιλιάδων
εννιακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ
(212.914,00€),
καταλογίστηκε σε βάρος εσωτερικών πόρων του 251ΓΝΑ
και ειδικότερα σε βάρος της µερίδας µε τίτλο «Έσοδα
Εκσυγχρονισµού 251ΓΝΑ» και διατάχθηκε µεταβίβαση
ισόποσης πίστωσης, από το 251ΓΝΑ στην 206ΠΑΥ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

∆εν επιτρέπονται.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ελληνική.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΧΙΚΗ)

Εκατόν Ογδόντα (180) ηµέρες.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΥΡΩ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 07:00 πµ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

04 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 03:00 µµ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία
υποβολής
προσφορών,
ήτοι
την
08η Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 πµ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΚΗΜ∆ΗΣ

08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη

19PROC004309959 2019-01-08
3

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν :

α.
Του Ν.∆ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής
Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/29-7-04) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων
∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
β.
Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ.
Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 159/3-8-95), «Νοµικό καθεστώς της
ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την
έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005.
δ.
Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.
Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ.
Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 30/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄
279/10-11-05).
ζ.
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 68/20-3-07) «Καταχώρηση
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.
Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και
ιδίως τα καθοριζόµενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
∆ιοίκησης.
ια. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
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Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις εµπορικές
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ.
Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιδ.
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-3-14) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα
– Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και λοιπές
ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών
∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε.
Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
ιστ. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιζ.
Του άρθρου 50 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/22-12-16)
«Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
ιη.
Του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-16) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους ∆ιατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ αριθµ.
πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών.
ιθ.
Τις διατάξεις του Π∆ 39/17 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισµός
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».
2.
ισχύουν :

Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και

α.
Την υπ΄ αριθ. 20977/23 Αυγ 07 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1673/23-8-2007) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση
των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».
β.
Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε Προϊσταµένους των
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συµπληρωθεί µε
την υπ΄ αριθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/
2-9-08).
γ.
Την υπ΄ αριθµ. 57654/22 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄
1781/23-5-17), «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης».
δ.
Την υπ΄ αριθµ. 56902/215/19 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄
1924/2-6-17), «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
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ε.
Τη Φ.917/Α∆.3645/Σ.811/07-09-18/∆ΑΥ/Γ2 Απόφαση Έγκρισης
Κατασκευής – ∆ηµοπράτησης της Αναθέτουσας Αρχής (∆ιοίκηση Αεροπορικής
Υποστήριξης /∆ΑΥ).
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
3.
Ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σε ευρώ (€), για την προµήθεια και εγκατάσταση
ενός (1) αδιάλειπτου τροφοδοτικού ρεύµατος (UPS), φαινόµενης ισχύος εξόδου 250 KVA,
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Υποδοµής Υποστήριξης Λειτουργίας ΜΕΘ 251 ΓΝΑ».
4.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (δηλαδή η χαµηλότερη τιµή).
5.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος ανέρχεται
(προ ΦΠΑ 24%) στο ποσό των 160.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών
εγκατάστασης, πλήρους δοκιµής και λειτουργίας, καθώς επίσης και των προβλεπόµενων
κρατήσεων.
6.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από τη δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων) και στον Ελληνικό
Τύπο.
7.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ
17 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/2-6-17) και του Ν.4412/2016 (άρθρο 36), καθώς και τα καθοριζόµενα
στην παρούσα διακήρυξη.
8.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η
31η Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 07:00 πµ. Ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 03:00 µµ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από
το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του
Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
9.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ –
∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής (άρθρο 5 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17) :
α.
Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή
των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους
όρους χρήσης του συστήµατος ταυτοποιούµενοι ως ακολούθως :
(1)
Όσοι από τους ανωτέρω οικονοµικούς φορείς διαθέτουν
Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των
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διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του συστήµατος.
(2)
Οι οικονοµικοί φορείς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται
να αιτούνται την εγγραφή τους :
α/
είτε συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιούµενοι µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
β/
είτε βάσει της συµµόρφωσης µε το σύστηµα
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης
και χρήσης του συστήµατος.
(3)
Οι οικονοµικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα
προηγούµενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ αποστέλλοντας :
α/
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
β/
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF) µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή
τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµίζοντας εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
β.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
γ.
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρµόδια ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του συστήµατος, και ενηµερώνει
σχετικά µε ηλεκτρονικό µήνυµα τον υποψήφιο χρήστη.
10.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η υλοποίηση του
συµβατικού αντικειµένου καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας
διακήρυξης, στις απαιτήσεις – τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας και στο σχέδιο
σύµβασης, ως τα Παραρτήµατα «Α΄» έως «∆΄» που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
1.
2.
3.
4.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»

11.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την
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08η Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ από το αρµόδιο,
πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού (εφεξής «Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού») όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10 του Παραρτήµατος «Α΄» (Γενικοί Όροι),
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών.
12.
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διακίνησης εγγράφων
πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ (άρθρο 8 της Υ.Α 56902/215/19
Μαϊ 17) κατά περίπτωση, µε :
α.
Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων µε µηνύµατα δια
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
β.
Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού» του υπόψη διαγωνισµού.
γ.
Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονοµικούς φορείς στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαµβάνει τους
(υπό)φακέλους :
(1)

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»

(2)

«Οικονοµική Προσφορά»

(3)

«∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».

13.
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης
που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο
καταγεγραµµένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης
εγγράφων µέσω του συστήµατος. Οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν την εποµένη της
ηµέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά το νόµο εορτάσιµη,
όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη.
14.
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως και µέσω της
εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τον
διακηρυσσόµενο διαγωνισµό (λ.χ τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και οποιαδήποτε
δικαιολογητικά), αυτές παρέχονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 60 και 67 του
Ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
15.
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον
διακηρυσσόµενο διαγωνισµό, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί
ερωτηµάτων των ενδιαφερόµενων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισµού καθώς και τυχόν υποµνήµατα – ενστάσεις – προσφυγές, θα αναρτώνται σε
ηλεκτρονική µορφή στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ, για ενηµέρωση όλων των
ενδιαφερόµενων συµµετεχόντων ανά στάδιο του διαγωνισµού, στο πλαίσιο διαφάνειας και
ισότιµης χωρίς διακρίσεις αντιµετώπισης των οικονοµικών φορέων.
16.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
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17.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη διακήρυξη και τα δικαιώµατα επί
αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης από τους
οικονοµικούς φορείς επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών
τους.
18.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου, ο
οποίος εξ΄ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για δαπάνες
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα
Παραρτήµατά της.
19.
Περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί από τη 206ΠΑΥ για
δηµοσίευση :
α.
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) στις 08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη µε Α∆ΑΜ :
19PROC004308539 2019-01-08 .
β.
Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 08 Ιανουαρίου
2019, ηµέρα Τρίτη µε Α∆Α : 6ΤΚ66-ΓΨ5 .
20.

Περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) θα αποσταλεί:

α.
Στις 08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη για δηµοσίευση στον
ελληνικό τύπο και συγκεκριµένα στις νοµαρχιακές εφηµερίδες:
(1)

Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου (ηµερήσια)

(2)

ΠΑΛΜΟΣ (εβδοµαδιαία)

β.
Στις 08 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη για ανάρτηση στους
ακόλουθους φορείς:
(1)

Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών

(2)

ΤΕΕ

(3)

ΣΑΤΕ

(4)

ΤΜΕ∆Ε

(5)

ΠΕ∆ΜΕ∆Ε

(6)

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε

(7)

ΠΕΣΕ∆Ε

(8)

ΣΠΕ∆Ε

(9)

ΣΤΕΑΤ

21.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνουν την Υπηρεσία.
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22.
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ µε
κωδικό διαγωνισµού : 68121 .
23
Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΕΛ∆Α/Α
/ Προληπτικός Έλεγχος) ως προς τη νοµιµότητά του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
80 του Ν.∆ 721/1970.
24.
Για
απευθύνονται :

λοιπές

γενικές

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόµενοι

µπορούν

να

α.
Κατά το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισµού στο Τµήµα
∆ηµοπρασιών (ΤΜ.∆ΗΜ.) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδοµών, αρµόδιοι χειριστές
: Υπσγός (ΜΕ) Μυλωνάς Αλέξανδρος , Υπσγός (ΜΕ) Λαζαρίδης Κων/νος και Σµίας (ΤΣΕ)
∆ανάη Στολτίδου, τηλεφ. 2102486124 (εσωτ. 5608).
β.
Κατά το στάδιο της διενέργειας του διαγωνισµού στο Τµήµα
∆ηµοπρασιών (ΤΜ.∆ΗΜ.) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδοµών, αρµόδιοι χειριστές
: Υπσγός (ΜΕ) Μυλωνάς Αλέξανδρος , Υπσγός (ΜΕ) Λαζαρίδης Κων/νος και Σµίας (ΤΣΕ)
∆ανάη Στολτίδου, τηλεφ. 2102486124 (εσωτ. 5608).
25.

Η παρούσα εγκρίθηκε µε την Φ.917/Α∆.5271/Σ.1173/12-12-18/∆ΑΥ/Γ2.
Ελευσίνα, 12 ∆εκεµβρίου 2018

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
signed by
EMMANOU Digitally
EMMANOUIL VENIERIS
2019.01.08
IL VENIERIS Date:
11:07:31 +02'00'

Σγός (ΜΕ) Εµ. Βενιέρης
Επιτελής Γ2

Ασµχος (ΜΕ) Ν. Μαρινάκης
Τµηµατάρχης Γ2/3

ΕΛ∆Α/Α / Προληπτικός Έλεγχος

Σµχος (ΜΕ) Γ. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής Γ2
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Π

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆. 24/18)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1ο
Άρθρο 1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο
Άρθρο 15ο
Άρθρο 16ο
Άρθρο 17ο
Άρθρο 18ο
Άρθρο 19ο
ΜΕΡΟΣ 3ο
Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο
Άρθρο 22ο
Άρθρο 23ο
Άρθρο 24ο
Άρθρο 25ο
Άρθρο 26ο
Άρθρο 27ο
Άρθρο 28ο
Άρθρο 29ο
Άρθρο 30ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
ΟΡΟΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Υποχρεωτικοί Όροι
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
Περιεχόµενο Προσφορών
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά
Οικονοµική Προσφορά
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων – Κοινοπραξιών
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoρώv
Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου –
∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου
Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης
Απόρριψη Προσφορών
Εγγυοδοσία
Προδικαστικές Προσφυγές
Υπεργολαβίες
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Κατάρτιση της Σύµβασης
Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα ως Εκπτώτου
Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παράδοση Προµήθειας
Παράδοση Υλικών
Απόρριψη Συµβατικών Ειδών – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ανωτέρα Βία
Εκχωρήσεις
Εµπιστευτικότητα
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών
∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης
Λοιπές ∆ιατάξεις
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ΜΕΡΟΣ 1ο : Αντικείµενο προµήθειας – Γενικές πληροφορίες
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
1.
Ο παρών διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση ενός (1)
αδιάλειπτου τροφοδοτικού ρεύµατος (UPS), φαινόµενης ισχύος εξόδου 250 KVA, στο
πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Υποδοµής Υποστήριξης Λειτουργίας ΜΕΘ 251 ΓΝΑ».
2. Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας θέµατος ανέρχεται στο ποσό των
160.000,00€ συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και επιβαρυνόµενο
µε ΦΠΑ 24% ή 198.400,00€ συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ.
3. Η προµήθεια του είδους θέµατος θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα «Γ΄» της
παρούσας.

ΜΕΡΟΣ 2ο : Όροι ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας
Άρθρο 2ο
Υποχρεωτικοί Όροι
Όλοι οι περιεχόµενοι –στην παρούσα διακήρυξη– όροι και απαιτήσεις, είναι
υποχρεωτικοί για τους οικονοµικούς φορείς. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την
προσφορά τους και τους αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
Άρθρο 3ο
∆ικαιoύµενοι Συµµετοχής
1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο αυτού και ειδικότερα :
▬

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.

▬

Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

▬

Συνεταιρισµοί.

▬

Κοινοπραξίες.

2.
Οι ανωτέρω οικονοµικοί φορείς, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο
25 του Ν. 4412/2016, είναι εγκατεστηµένοι και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Σ∆Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων.
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3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Οικονοµικός Φορέας»
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες.
4.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να
λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους,
ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, δύναται να απαιτήσει να
περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο µέτρο που η περιβολή αυτή είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 4ο
Περιεχόµενο Προσφορών
1.
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζει αυτή, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 36) και το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.
2.
Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την
προσφορά τους (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016), εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, τα ακόλουθα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf :
α.

Έναν (υπο)φάκελο µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική

β.

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

Προσφορά».

3.
Επιπρόσθετα διευκρινίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά το σύνολο των
απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων :
α.
Aναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
β.
Αναφορικά µε τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό,
τις µεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης
κλπ των οικονοµικών φορέων, ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 2 του
Ν. 4250/2014.
γ.
Αναφορικά µε τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και το χρόνο υποβολής και
θεώρησης των, ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.
4.
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών
της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε
απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής
υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
5.
∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία
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που είναι αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, προσκοµίζονται κατά περίπτωση
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και αποστέλλονται από
τους οικονοµικούς φορείς, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε
έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές
ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και
«Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης
προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.
6.
Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων
της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-0314). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη
τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή
µη εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-0314). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την
αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή
των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν
αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από
άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.
7.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής – για την κατάθεση των προσφορών
– ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
8.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης.
9.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους
για το διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν
στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
10.
Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη
προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της
προσφοράς.
11.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην
πρoσφoρά ή σε απαιτούµενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα, το δε αρµόδιο
όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή ή σε
στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής
του διαγωνισµού.
12.
Ο οικονοµικός φορέας, εφόσον δεν ασκήσει εµπροθέσµως την
προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µε βάση τα άρθρα 3 και 4 του Π∆
39/17, ή εφόσον απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται
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πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε
την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους όρους αυτής.
13.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται
από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο.
14.
Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
15.
Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε
περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
16.
Εναλλακτικές προσφορές για την προµήθεια στο αντικείµενο θέµατος δεν
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο οικονοµικός
φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία
περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης
των προτάσεων αυτών.
17.
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16 :
α.
Υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και
σηµαίνονται από τον οικονοµικό φορέα µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος.
β.
Υποβάλλεται στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, µε ρητή
αναφορά όλων των σχετικών διατάξεων νόµου ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν
την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
18.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται εµπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της (άρθρο 21 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά
1.
Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς
περιλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 93 παραγρ. β) του Ν. 4412/2016 τα κάτωθι :
α.

∆ικαιολογητικά συµµετοχής :

(1)
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της
συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14
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της παρούσας, το άρθρο 72 παραγρ. 1α του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 15 της Υ.Α
56902/215/19 Μαϊ 17.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής
του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
(2)
Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρου 79 του N.
4412/2016, που υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες προβλέψεις :
(α)
Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδοµών (ΠΑΥ), για
λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής :
1/
∆ηµιουργεί το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους
της εκάστοτε διακήρυξης διαγωνισµού, των εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη διαγωνισµού, συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
2/
Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .pdf.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης
αποτελώντας έγγραφο αυτής και αναπόσπαστο τµήµα της, και εποµένως, η τήρηση των
διαλαµβανοµένων σε αυτό είναι υποχρεωτική.
Σηµειώνεται ότι για υποβοήθηση των οικονοµικών φορέων το ανωτέρω ΤΕΥ∆ έχει
αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ και σε µορφή .word.
Επίσης το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) www.eaadhsv.gr και
www.hsppa.gr.
(β)

Ο οικονοµικός φορέας :

1/
Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο
από το ΕΣΗ∆ΗΣ, και να το συµπληρώσει σύµφωνα µε τις επεξηγηµατικές οδηγίες του
αναρτηµένου προτύπου καθώς και µε τις ειδικότερες προβλέψεις της Κατευθυντήριας
οδηγίας 23 (Απόφαση 3/24-01-18) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
2/

Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που

δηµιούργησε.
3/
Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΤΕΥ∆ σε
µορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε
ηλεκτρονική ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη µορφή.
β.

∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς :

(1)
Πλήρη περιγραφή του προσφερόµενου είδους σύµφωνα µε
την τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας ως Παράρτηµα «Γ΄» της παρούσας. Η τεχνική
προσφορά µπορεί επίσης να περιλαµβάνει τυχόν υλικό τεκµηρίωσης, κατασκευαστικά
σχέδια ή πρότυπα, prospectus, φωτογραφίες, µεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις
αυτής, παραποµπή σε επίσηµη και έγκυρη βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου
καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόµενες
εγγυήσεις κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
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Στο φύλλο της
δικαιολογητικά.

τεχνικής

προσφοράς

θα καταγράφονται

όλα

τα

κατατιθέµενα

(2)
Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 των Ειδικών Όρων (Παράρτηµα «Β΄»).
2.
Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής –
τεχνικής προσφοράς επισηµαίνονται τα ακόλουθα, προκειµένου να αποφευχθούν
συνήθεις πληµµέλειες που επισύρουν τον αποκλεισµό του εκάστοτε οικονοµικού
φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :
α.

∆ικαιολογητικά συµµετοχής :
(1)

Αναφορικά µε τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ :

(α)
Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό από
κοινού οµίλων οικονοµικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ),
πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥ∆, στο
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα µέρη ΙΙ έως ΙV αυτού.
(β)
Στην περίπτωση όµως που ο οικονοµικός φορέας,
προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τµήµατος της σύµβασης σε τρίτους υπό τη µορφή
υπεργολαβίας, το τµήµα ή τα τµήµατα της οποίας, υπερβαίνει το 30% της συνολικής
συµβατικής αξίας (άρθρο 131 του Ν.4412/16), τότε απαιτείται η υποβολή και για τους
υπεργολάβους σχετικού ΤΕΥ∆.
(γ)
Στο µέρος IV του ΤΕΥ∆ (Κριτήρια Επιλογής), οι
οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν µόνο την ενότητα α ‘’ Γενική ένδειξη για όλα τα
κριτήρια επιλογής’’.
(2)

Αναφορικά µε την υπογραφή του ΤΕΥ∆ ισχύουν τα

ακόλουθα :
(α)
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆ είναι δυνατή, µε µόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθεντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για τα
ανωτέρω, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία
σύναψης σύµβασης.
(β)
Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΤΕΥ∆ που θα
υποβληθούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1), (α) και (β) του παρόντος
άρθρου.
(γ)
Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 των Γενικών
Όρων του παρόντος Παραρτήµατος και στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων (Παράρτηµα
«Β»), ο οικονοµικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά
νοµιµοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συµπλήρωσαν και
υπέβαλαν το ΤΕΥ∆.
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(δ)
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΤΕΥ∆ που θα υποβληθούν
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1), (α) και (β) του παρόντος άρθρου.
β.

∆ικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς :

(1)
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων ή
κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της.
(2)
Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών
στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
(3)
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και επισυνάπτοντας στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο
όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε µορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονοµικός
φορέας παράγει από το σύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Τεχνικής
Προσφοράς (σε µορφή αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται µε εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17
και επισυνάπτονται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονοµικό
φορέα. Κατά την συστηµική υποβολή της προσφοράς το σύστηµα πραγµατοποιεί
αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε
τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστηµα. ∆ιαφορετικά η προσφορά δεν
υποβάλλεται και το σύστηµα ενηµερώνει τον οικονοµικό φορέα µε σχετικό µήνυµα
σφάλµατος στη διεπαφή του χρήστη του οικονοµικού φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
(4)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον οικονοµικό φορέα
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο,
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
(5)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία τεχνικής
προσφοράς που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ τα πιστοποιητικά ή
οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς, ISO κ.ά.
(6)
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα
απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄
74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις.
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3.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 6ο
Οικονοµική Προσφορά
1.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, ήτοι τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη
oικovoµικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί, επί ποινή απορρίψεως, σύµφωνα µε
τις ακόλουθες προβλέψεις :
α.
Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την
οικονοµική προσφορά και πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από
την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα, τα καθοριζόµενα στο άρθρο 2 των Ειδικών Όρων
(Παράρτηµα «Β΄»).
β.
Οι τιµές που περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά, θα
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(έξοδα φόρτωσης και µεταφοράς χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ, προβλεπόµενοι φόροι,
δασµοί, ασφάλιστρα, νόµιµες κρατήσεις, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και
χηµικών αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες).
γ.

Η αναγραφή της τιµής θα γίνεται µέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

δ.
Προσφορές µε τις οποίες δε δίδεται η τιµή σε ευρώ (€) ή καθορίζεται
µε αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόµισµα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες
ε.
Προσφορές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

που

θέτουν

όρο

αναπροσαρµογής

της

τιµής,

2.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές
είναι ασυνήθιστα χαµηλές), σύµφωνα µε τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016, οι δε
συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς (πχ σχετικά µε την
οικονοµία της προµήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό τις οποίες ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τις εργασίες/την πρωτοτυπία της
προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
3.
Οι τιµές των προσφορών δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
οικονοµικοί φορείς δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.
Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για το αµετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε
λόγο και την ακρίβεια των υπολογισµών του, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την
οικονοµική του προσφορά.
4.
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της
προσφοράς του σε µορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονοµικός φορέας παράγει από
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το σύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Οικονοµικής Προσφοράς (σε µορφή
αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται µε εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα
µε την παραγρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και επισυνάπτονται στον
αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα. Κατά την συστηµική
υποβολή της προσφοράς το σύστηµα πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα παραχθέντα ηλεκτρονικά
αρχεία (Ηλεκτρονική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η
προσφορά υποβάλλεται στο σύστηµα. ∆ιαφορετικά η προσφορά δεν υποβάλλεται και το
σύστηµα ενηµερώνει τον οικονοµικό φορέα µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος στη διεπαφή
του χρήστη του οικονοµικού φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές
ενέργειες διόρθωσης.
5.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής τυχόν δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 7ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016, ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται
από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή
τους και σε έντυπη µορφή στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Ειδικότερα,
υποβάλλονται :
α.
Τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση και αναλόγως της νοµικής
µορφής του οικονοµικού φορέα – επικαιροποιηµένα νοµιµοποιητικά έγγραφα, από τα
οποία θα προκύπτουν µε σαφήνεια :
(1)
Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το ΤΕΥ∆
και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόµενης προσφοράς, δεσµεύει/ουν µε την υπογραφή
του/τους τον οικονοµικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού (λ.χ ΦΕΚ
εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κλπ).
(2)
Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα του
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και για το/τα
οποίο/α απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου
εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο γ. (1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που
αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, συµφωνητικό σύστασης οικονοµικού φορέα,
κωδικοποιηµένο καταστατικό, κλπ).
β.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα :
(1)
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
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εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει
σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
:
(α)
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
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),
(β)
∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
(γ)
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
(δ)
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε)
Νοµιµοποίηση
εσόδων
από
παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
(στ)
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α' 215).
(2)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία.
(3)
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης που να πιστοποιεί ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
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δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(4)
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού
µητρώου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης.
(5)
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται σύµφωνα
µε άρθρο 3 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης (Παράρτηµα «Β΄»).
2.
Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης
επισηµαίνονται τα ακόλουθα, προκειµένου να αποφευχθούν συνήθεις πληµµέλειες
που επισύρουν τον αποκλεισµό του εκάστοτε οικονοµικού φορέα από τη συνέχιση
της διαγωνιστικής διαδικασίας :
α.

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

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

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

άρθρου :
(1)
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(2)
Η υποχρέωση προσκόµισης (άρθρο 73, παραγρ.1 του
Ν.4412/16) του ποινικού µητρώου αφορά ιδίως :
(α)
Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρείων (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
,
(β)
Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ).
(γ)
περιπτώσεις συνεταιρισµών.

Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε

19PROC004309959 2019-01-08
22

(3)
Είναι δυνατή η προσκόµιση από τους συµµετέχοντες,
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού µητρώου σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 9441οικ/.7-415 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται
δειγµατοληπτικά από την Υπηρεσία.
γ.

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

άρθρου :
(1)
Η
υποχρέωση
προσκόµισης
των
πιστοποιητικών
ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) από τα νοµικά πρόσωπα,
αφορά µόνο στα πιστοποιητικά των εν λόγω νοµικών προσώπων και όχι στα
πιστοποιητικά των διοικούντων ή των απασχολούµενών τους ατοµικώς.
(2)
Για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι
στο συµµετέχον στο διαγωνισµό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των
διοικούντων αυτό, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε µορφή αρχείου .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε
ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από
την ειδοποίησή του για προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, του
εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στο νοµικό πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων αυτό.
δ.
Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά των παραγρ. 1.β. (1), (2) και (3)
του παρόντος άρθρου :
Αν το κράτος – µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
– µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
ε.
Αναφορικά µε το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων (Παράρτηµα «Β΄») :
(1)
Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει
µόνος του στο διαγωνισµό, αλλά αναθέτει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους
υπό µορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς, το
τµήµα ή τα τµήµατα της οποίας, το οποίο υπερβαίνει το 30% της συνολικής συµβατικής
αξίας (άρθρο 131 του Ν.4412/16), θα υποβάλλονται για κάθε έναν υπεργολάβο, µερίµνη
του συµµετέχοντος, χωριστά και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
(2)
Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση
συµµετοχής στο διαγωνισµό από κοινού οµίλων οικονοµικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ).
(3)
Τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκοµίζονται
αρµοδίως επικυρωµένα και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
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3.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8ο
Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων –
Κοινοπραξιών
1.
Η ένωση οικονοµικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
2.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προµήθειας στο αντικείµενο του θέµατος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
3.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 9ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς επί εκατόν
ογδόντα (180) ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών στο σύστηµα, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους. Εάν οι οικονοµικοί φορείς κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστηµα.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά µε τον
παρεχόµενο από το σύστηµα τρόπο) εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο
από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται,
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.
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Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος
αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης, προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών µέτρων
κατά αποφάσεων Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισµό.
5.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον οικονοµικό φορέα
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6.
Ο οικονοµικός φορέας δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή
µέρος της µετά την ηλεκτρονική κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος
της αποσυρθεί, ο οικονοµικός φορέας υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση
και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
Άρθρο 10ο
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών
1.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού – (Ε∆∆), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
α.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 8η Φεβρουαρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00πµ.
β.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η 206 ΠΑΥ.

«Οικονοµική

2.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος παραρτήµατος, κάθε προσφέρων αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµπιστευτικές.
3.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να
συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή
να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11ο
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoρώv
1.
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων
διατάξεων σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία :
α.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
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αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του
οργάνου.
β.
Στη συνέχεια η Ε∆∆ προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται αρµοδίως από το τµήµα
δηµοπρασιών της 206 ΠΑΥ, µόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου η τελευταία να
λάβει γνώση. Κατόπιν, η 206 ΠΑΥ ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.
γ.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 206 ΠΑΥ οι φάκελοι
όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών.
δ.
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται αρµοδίως από το ως άνω όργανο, στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
2.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το
αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.
4412/2016.
3.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
4.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή µια απόφαση, µε
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα
όλων των ανωτέρω σταδίων
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»),
η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια του τµήµατος ∆ηµοπρασιών της 206 ΠΑΥ στους
προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ.
5.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Παραρτήµατος «Α’» της παρούσας.

Άρθρο 12ο
Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – ∆ικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου
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1.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
2.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή
να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
α.
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
β.
∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ.
Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του Παραρτήµατος «Α’» της παρούσας διακήρυξης.
4.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας
αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
5.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Παραρτήµατος «Α’» της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε
τη σύνταξη πρακτικού από την Ε∆∆ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 13ο
Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης
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1.
Η 206 ΠΑΥ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.
4412/2016, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
2.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της
σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του
παρόντος άρθρου.
3.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α.
Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων
στο άρθρο 16 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β.
Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται).
γ.
Κοινοποίηση
της
απόφασης
κατακύρωσης
στον/ους
προσωρινό/ους ανάδοχο/ους, εφόσον αυτός/οι υποβάλει/ουν επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 και µόνον στην περίπτωση προσυµβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4.
Η 206 ΠΑΥ προσκαλεί τον/ους προσωρινό ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν
για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του/ς προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
5.
Εάν ο/οι οικονοµικός/οι φορέας/εις στον/ους οποίο/ους έγινε η ανακοίνωση,
δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν τη σύµβαση, ή δεν έχει/ουν προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή προσέλθει/ουν αλλά δεν καταθέσει/ουν εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ανακαλείται η δυνατότητα συµµετοχής του/ους σε αυτή και οποιοδήποτε
έννοµο αποτέλεσµα απορρέει ένεκα αυτής και απορρίπτεται η προσφορά του/ων
προσωρινού/ών αναδόχου/ων µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή η 206 ΠΑΥ
µπορεί να καλέσει τον επόµενο οικονοµικό φορέα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για να συµµετέχει στη σύµβαση
εφαρµόζοντας αναλογικά την προγενέστερη διαδικασία. Εάν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτ. δ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 106 του Ν.
4412/16.
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Άρθρο 14ο
Απόρριψη Προσφορών
1.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η προσφορά του
οικονοµικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις :
α.
Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήµατος.
β.
Έλλειψη
οποιουδήποτε
δικαιολογητικού
ή/και
παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τα άρθρα 6 έως 9 του παρόντος
Παραρτήµατος.
γ.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.

δ.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή οικονοµικών
στοιχείων εντός των ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα.
ε.
Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/
και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών.
στ.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη µορφή και για την
οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα.
ζ.
Υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη από την
διακήρυξη προθεσµία των τριών (3) εργασίµων ηµερών.
η.
Προσφορά που το συνολικό τίµηµα υπερβαίνει
προϋπολογισµό του διαγωνισµού (άρθρο 26, παραγρ. 4β του Ν. 4412/2016).
θ.
Υπάρχει έλλειψη µετάφρασης δικαιολογητικών
γλώσσα σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.

στην

τον

Ελληνική

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

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της

διακήρυξης.
ιβ. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
και τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
ιγ. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να υποβληθεί
από την προσφορά.
ιδ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από
έλεγχο που δύναται να διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή, είτε κατά την διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά το χρόνο ισχύος της σύµβασης.
ιε.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την
παρούσα διακήρυξη και τις προβλέψεις του άρθρου 91 του Ν.4412/2016.
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2.
∆εν απορρίπτεται προσφορά υποψηφίου οικονοµικού φορέα που πληρεί
ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό
πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον
τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές
απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη.
Όµως, σε αυτή την περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αποδεικνύει στην
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε
ενδεδειγµένο µέσο, ότι η προσφερόµενη υπηρεσία, για την οποία δηλώνει ότι πληροί το
ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
3.
Οι λόγοι της προηγούµενης παραγράφου είναι ενδεικτικοί και όχι
αποκλειστικοί, εφόσον από τη διακήρυξη και το Ν.4412/2016, προβλέπονται και άλλοι
λόγοι για τους οποίους οι προσφορές κρίνονται απαράδεκτες.
4.
Μη κανονικές προσφορές (άρθρο 26, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016)
θεωρούνται συγκεκριµένα :
α.

Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης,

β.

Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,

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

Όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.

5.
Απαράδεκτες προσφορές (άρθρο 26, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016)
θεωρούνται συγκεκριµένα :
α.
Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα και
β.
Όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της Αναθέτουσας
Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης.
Άρθρο 15ο
Εγγυοδοσία
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄
139/27-6-97) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού (άρθρο 72, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωµένα στην
Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών
ενώσεων οικονοµικών φορέων ή κοινοπραξιών, οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν
και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίδεται σε ευρώ (€).
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2.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής :

α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
β.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα
έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Εγγυητική επιστολή µε µικρότερο χρόνο
ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
γ.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε
την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες µετά :
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη
πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, και γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄52), εφόσον απαιτείται.
δ.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.
ε.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση
συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά
έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
3.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης :

α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παραγρ. 1β) του Ν. 4412/2016, ο
οικονοµικός φορέας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, είναι υπoχρεωµέvoς
vα καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας που κατακυρώθηκε σ΄
αυτόν.
β.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο
παράδοσης των υλικών.
γ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου,
την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
µεταξύ των συµβαλλοµένων και την κατάθεση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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δ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του
Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.
ε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
4.

Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας :

α.
Προ της έναρξης του εγγυηµένου χρόνου καλής λειτουργίας του
συµβατικού αντικειµένου και για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή
των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την
περίοδο αυτή, o ανάδοχος υπoχρεoύται vα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας αυτών.
β.
χαρακτηριστικά :

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα

(1)
Θα έχει χρονική ισχύ ίση µε το χρονικό διάστηµα της
παρεχόµενης εγγύησης πλέον τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόµενο από το νόµο ή τη σύµβαση, ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.
(2)
Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της
καθαρής αξίας του συµβατικού αντικειµένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόµενη
εγγύηση.
γ.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον
αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο µετά τη λήξη της και µετά από σχετικό αίτηµά του και αφού
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα
σύµβαση.
5.

Εγγυητική επιστολή για τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον
οικονοµικό φορέα µέχρι ποσοστού 50% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ,
εφόσον τούτο ζητηθεί µε την οικονοµική προσφορά του, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 72 και 200 του Ν. 4412/16).
Όταν, σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής
εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
Αν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον οικονοµικό φορέα εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόµενης προκαταβολής.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τους όρους των
εγγράφων της σύµβασης.
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά
εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να
χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο της
σύµβασης.
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6.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
7.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
8.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα
επισυναπτόµενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγµατα (Παράρτηµα «∆΄»). ∆ιαφορετική
διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα
πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το
υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη.
9.
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης
του συµβατικού αντικειµένου, ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγυητικής
επιστολής θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία
εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου.
Άρθρο 16ο
Προδικαστικές Προσφυγές
1.
Στους οικονοµικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που
αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής
απόφασης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Βιβλίο IV άρθρα 345 έως 374 του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και στο Π∆ 39/2017
(ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
2.
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές συµβάσεις αυτής και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
α.
∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά
µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
β.
∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ.
∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης
παράλειψης.
3.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού,
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (.pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
4.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο
άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παραγρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ.
56902/215 ΥΑ. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή
µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
5.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων αυτής
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016.Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.
4412/2016.
6.
Η 206 ΠΑΥ για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής µέσω της λειτουργίας
της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ :
α.
Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 365 του
Ν. 4412/2016.
β.
∆ιαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου
365 του Ν. 4412/2016.
7.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή
της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
8.
Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
9.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση
για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
10.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής
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προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016.
11.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο
και των εκτελεστικών συµβάσεων αυτής, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 17ο
Υπεργολαβίες
1.
Στα έγγραφα του διαγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή ζητάει από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει (άρθρο 58 του Ν.4412/2016). Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο
κατά την έναρξη εκτέλεσής της, να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του. Επίσης,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά
µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί στη συνέχεια.
2.
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο του συµβατικού
αντικειµένου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί
στην προσφορά του.
3.
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές.
4.
Για τη διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων της προαναφερόµενης
διάταξης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επαληθεύσουν τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, ως τα άρθρα 73 και 74 του ιδίου νοµοθετήµατος.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή :
α.
Απαιτεί την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν από την
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού.
β.
∆ύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν
από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού.
5.
Αν το τµήµα ή τα τµήµατα της σύµβασης που ο ανάδοχος είχε αναφέρει
στην προσφορά του ή κατά την έναρξη εκτέλεσης ή κατά τη διάρκεια αυτής, ότι προτίθεται
να αναθέσει υπεργολαβικά, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συµβατικής αξίας, όπως
έχει τροποποιηθεί, η αναθέτουσα αρχή :
(1)
Επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους.
(2)
Απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν
από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού.
6.
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισµού, οι απαιτούµενες
πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων. Όταν οι
υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά της Υπεύθυνης ∆ήλωσης.
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7.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση σύµβασης,
φέρει αποκλειστικά ο κύριος ανάδοχος ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του.

Άρθρο 18ο
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
1.
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα µε
εξαίρεση διεθνείς ορολογίες που αφορούν σε τεχνικά θέµατα (π.χ πιστοποιήσεις,
πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ), σύµφωνα µε το άρθρο 53 παραγρ. 3 του Ν.4412/2016.
2.
Τα αποδεικτικά έγγραφα που υποβάλλονται για τη συµµετοχή στον
παρόντα διαγωνισµό, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παραγρ. 10
του άρθρου 80 του Ν. 4412/16. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄
188) και φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης.
3.
Τα ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή µη– µε
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.
4.
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο στον νόµο αρµόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Άρθρo 19ο
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ τ.Β΄1317/23-4-12) και αυτών του άρθρου 36 του
Ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ 3ο : Εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου
Άρθρο 20ο
Κατάρτιση της Σύµβασης
1.
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος Παραρτήµατος, υπογράφεται από τα
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση.
2.
Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προσωρινού µειοδότη, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό
και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ΄
αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση
της προσφοράς του προσωρινού µειοδότη.
3.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.
Η σύµβαση που υπογράφεται περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας ειδών θέµατος, οπωσδήποτε όµως αυτά που αναφέρονται στο προσάρτηµα
V του βιβλίου 1, του Ν. 4412/2016.
5.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
6.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

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

Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που

παραδόθηκαν.
γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

τιµήµατος,

αφού

δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από την σύµβαση.
Άρθρο 21ο
Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα ως Εκπτώτου
1.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που
έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν (άρθρο 203 του
Ν. 4412/2016), µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου :
α.
Ν. 4412/2016,

Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
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β.
Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν. 4412/16.
2.
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται, έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση όταν :
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις :
α.
Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
β.
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερηµερίας.
4.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο
74 του Ν. 4412/2016.
5.
Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν
µέρει κατά την κρίση της την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύµβασης εν όλω ή εν
µέρει κατά την κρίση της, επιφυλασσόµενη κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην
περίπτωση που :
α.

∆εν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα

άρθρα.
β.
∆εν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της σύµβασης και της
σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων ουσιωδών.
γ.
Ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του
στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
6.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και δαπάνες
του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά του σχετικού
διαγωνισµού.
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7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/16, o ανάδοχος
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την µη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
8.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή αποζηµίωσης στην Υπηρεσία, σε
περίπτωση που το συµβατικό αντικείµενο εκτελεστεί πληµµελώς και προκληθεί βλάβη,
φθορά ή καταστροφή υλικού και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
Άρθρο 22ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας
1.
Εάν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά την λήξη του
συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%)
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών 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 αποφαινοµένου
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψιν ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο οικονοµικός φορέας και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
4. Εφόσον ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού
χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
5. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε
παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του οικονοµικού φορέα ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
7.
Με την απόφαση κήρυξης του οικονοµικού φορέα εκπτώτου από τη
σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του,
πέραν της οποίας ουδεµία υπηρεσία γίνεται δεκτή.
8.
Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών, υπό την επιφύλαξη των κατ΄
αντιστοιχία οριζόµενων στο άρθρο 54 του Ν. 4412/16, που παρουσιάζονται παρεκκλίσεις
από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους και η
δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη αντίστοιχη
διαδικασία του άρθρου 208 του ιδίου νόµου.
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9.
Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από
προηγούµενη κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για
κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου που να διαπιστώνει κατά τρόπο
επαρκή την παράβαση.
10.
Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η επιτροπή
ελέγχου συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Μονάδας, είτε ύστερα από έγγραφη
ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τµήµατα της Υπηρεσίας.
11.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το ποσό του
οικονοµικού φορέα που έχει να λάβει ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο οικονοµικός φορέας δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
12.
Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών, υπό την επιφύλαξη των κατ΄
αντιστοιχία οριζόµενων στο άρθρο 54 του Ν. 4412/16, που παρουσιάζονται παρεκκλίσεις
από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους και η
δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη αντίστοιχη
διαδικασία του άρθρου 208 του ιδίου νόµου.
13.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα µέλη της ένωσης.
14.
Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του οικονοµικού φορέα, εάν η παράβασή του αποτελεί και
αξιόποινο αδίκηµα.
15.
Εκτός από τις κυρώσεις παραπάνω, ο οικονοµικός φορέας ευθύνεται και
για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την µη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
16.
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την
άρνηση του οικονοµικού φορέα να εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.
17.
Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται µε τους ίδιους όρους και
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του
οικονοµικού φορέα.
18.
Για την απόρριψη συµβατικών ειδών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 23ο
Παράδοση Υλικών
1.
Ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης των υλικών για την Π.Α είναι το
συντοµότερο δυνατόν. Ως απαιτούµενος χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται το
χρονικό διάστηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης
προµήθειας.
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2.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις :
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου
είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο οικονοµικός φορέας
είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την
λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον
αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από
την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του οικονοµικού φορέα.
5. 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.
6. 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 οικονοµικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 24ο
Απόρριψη Συµβατικών Ειδών –
Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
1.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές ως το Παράρτηµα «Γ΄» της
παρούσας.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί, ο ανάδοχος.
3.
Εάν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους
της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα την γνώµη της για το ζήτηµα εάν το υλικό
είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που υλοποιεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί
της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή
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παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η
επιτροπή δεν προβαίνει στην λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους
περαιτέρω ελέγχους.
4.
Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µπορούν να παραπέµπονται για
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια
επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής
προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία
που προβλέπεται στις παραγρ. 2 και 3 ανωτέρω. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον ανάδοχο, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης.
5.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής,
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
6.
Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να
παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για
τον ανάδοχο τα αναφερόµενα στην παραπάνω παραγρ. 4.
7.
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
8.

επιχειρησιακή

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 25ο
Ανωτέρα Βία

1.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον οικονοµικό φορέα, αλλά χορηγείται κατά
την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών προθεσµιών εκτέλεσης της
προµήθειας ή µέρους της εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία
εξ’ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων
µέσα στο συµβατικό χρόνο.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον οικονοµικό φορέα, ο οποίος
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας
οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016).
3.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :

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

Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του
Πληµµύρα.
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δ.

Σεισµός.

ε.
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος στον οικονοµικό φορέα
ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των µηχανηµάτων αυτών, στη βάση
επηρεασµού εκτέλεσης της σύµβασης.

4.

στ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου).

ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

η.

Τροµοκρατική Ενέργεια.

∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας :
α.

Η µερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεµος.

β.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού φορέα, των υπεργολάβων και των
συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
Άρθρο 26ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί
µεταξύ αυτού και της αρµόδιας Υπηρεσίας.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος (δικαίωµα
του οικονοµικού φορέα) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από αίτηµά του και
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 27ο
Εµπιστευτικότητα
1.
Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συµβατικού αντικειµένου που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο
ανάδοχος δε δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται
εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσµεύει αυτή µε
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
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4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον ανάδοχο
και µετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
Άρθρο 28ο
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών
1.
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και
µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ΄ αυτή) µεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου και
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων ή την ερµηνεία αυτών, τον προσδιορισµό ή/ και
την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο
λύση των, επιλύεται κατ΄ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την
Υπηρεσία, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες
από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά
προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
2.
Για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, αντί των
δικαστηρίων είναι δυνατή και η προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία σύµφωνα µε
την Ελληνική νοµοθεσία.
3.
Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συµβατικού αντικειµένου κατά τη
διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
4.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση ή θα
σχετίζεται µε αυτή χωρίς να διευθετείται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά δικαστήρια.
Άρθρο 29ο
∆ικαίωµα Μονοµερούς Λύσης της Σύµβασης
1.
Οι Αναθέτουσες Αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µία δηµόσια σύµβαση κατά την διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον :
α.
Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,
β.
ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε
σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από την διαδικασία της
σύναψης σύµβασης,
γ.
Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ,
η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 30ο
Λοιπές ∆ιατάξεις
1.
Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης
και της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων.
2.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν
µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
3.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, προκύπτουν
αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
4.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, ο ανάδοχος
πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή του.
5.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου από
τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση
µε την υπογραφείσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε
το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
signed by
EMMANOU Digitally
EMMANOUIL VENIERIS
2019.01.08
IL VENIERIS Date:
11:23:24 +02'00'

Σγός (ΜΕ) Εµ. Βενιέρης
Επιτελής Γ2

Ασµχος (ΜΕ) Ν. Μαρινάκης
Τµηµατάρχης Γ2/3

ΕΛ∆Α/Α / Προληπτικός Έλεγχος

Σµχος (ΜΕ) Γ. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής Γ2

19PROC004309959 2019-01-08
45

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆. 24/18)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Πρόσθετα Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς
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ΜΕΡΟΣ 1ο : ∆ικαιολογητικά – Κατάρτιση Προσφορών
Άρθρο 1ο
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
1.
[Γενικοί Όροι (ΓΟ) : άρθρο 5, παραγρ. 1 β.]
Εκτός από τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 5, παραγρ. 1 των Γενικών Όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο
της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής :
α.
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής – εταιρία,
πριν την υποβολή της αντίστοιχης οικονοµικής προσφοράς, επισκέφθηκε
αυτοπροσώπως, προσκοµίζοντας σχετικά αποδεικτικά έγγραφα περί ιδιότητας του και
σχέσης µε τον οικονοµικό φορέα, είτε διά Νόµιµου Εκπροσώπου µε σχετική
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια υπηρεσία, το χώρο
εγκατάστασης του τροφοδοτικού και έλαβε γνώση του τόπου και των συνθηκών του
έργου.
β.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας κατά
την εκτέλεση της σύµβασης τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 18
παραγρ. 2 του Ν. 4412/16), που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του
Ν. 4412/2016.
γ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, όπου θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής – προέλευσης
του υπό προµήθεια είδους που προσφέρει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής του.
δ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά
ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονοµικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
ε.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
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αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος
παράδοσης του υπό προµήθεια είδους, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει το µέγιστο χρόνο
παράδοσης των εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
στ.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και την
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ζ.
Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συµµετέχων παραιτείται
από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
η.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, µε την οποία θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των επιπρόσθετων δικαιολογητικών κατακύρωσης
ως καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήµατος.
θ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ότι θα παρασχεθούν οι κάτωθι εγγυήσεις :
(1)
Εγγύηση καλής λειτουργίας τριάντα έξι (36) µήνες από την
εγκατάσταση του συστήµατος. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση
της υπηρεσίας, ο οικονοµικός φορέας, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος αναλαµβάνει τη
διερεύνηση βλαβών και φθορών του συστήµατος και σε περίπτωση που διαπιστωµένα η
βλάβη ή φθορά δεν οφείλεται σε ζηµιά είτε εξωτερικό αίτιο, αλλά σε αστοχία υλικού, θα
αντικαθιστά ή θα επισκευάζει τµήµατα ή και ολόκληρο το σύστηµα, περιλαµβανοµένων
όλων των υλικών, εντός 48ώρου.
(2)
Εγγύηση καλής λειτουργίας της συστοιχίας συσσωρευτών
για πέντε (5) έτη, από την εγκατάσταση του συστήµατος. Κατά το παραπάνω χρονικό
διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση της υπηρεσίας, ο οικονοµικός φορέας, εάν αναδειχθεί
Ανάδοχος αναλαµβάνει τη διερεύνηση βλαβών και φθορών του συστήµατος και σε
περίπτωση που διαπιστωµένα η βλάβη ή φθορά δεν οφείλεται σε ζηµιά είτε εξωτερικό
αίτιο, αλλά σε αστοχία υλικού, θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει τµήµατα ή και ολόκληρο το
σύστηµα, περιλαµβανοµένων όλων των υλικών, εντός ενός µήνα.
(3)
Εγγύηση για την αντισκωριακή προστασία του συστήµατος
για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
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(4)
Εγγύηση για την υποστήριξη του οικονοµικού φορέα, εάν
αναδειχθεί Ανάδοχος, σε ανταλλακτικά και µπαταρίες του συστήµατος για δέκα (10) έτη
τουλάχιστον.
(5)
Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον οικονοµικό φορέα, εάν
αναδειχθεί Ανάδοχος για παροχή τεχνικής βοήθειας θα ικανοποιούνται σε δύο (2) ηµέρες το
αργότερο.
(6)
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης αρχίζει από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη λειτουργία του UPS, η οποία θα πιστοποιείται µε
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του οικονοµικού φορέα, εάν αναδειχθεί
Ανάδοχος, και της υπηρεσίας.
(7)
Στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής του εξοπλισµού
παρέχει εγγυήσεις µικρότερου χρονικού διαστήµατος από τα ανωτέρω, τότε το
υπολοιπόµενο εγγυώµενο χρονικό διάστηµα θα αναλαµβάνεται από τον οικονοµικό φορέα,
εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.
ι.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ, µε την οποία ο οικονοµικός φορέας, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος, θα
αναλαµβάνει την Υποχρεωτική Συντήρηση του UPS για τριάντα έξι (36) µήνες, από την
εγκατάσταση του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης :
(1)
Αν διαπιστωθεί ανωµαλία στο UPS, που δεν οφείλεται σε
ζηµιά ή εξωτερικό αίτιο, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται στην άµεση ανταπόκριση µε δικές του
δαπάνες. Η σηµειούµενη ανωµαλία θα αντιµετωπίζεται από τον ανάδοχο εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών από την ώρα ειδοποιήσεώς του.
(2)

Θα υπάρχει διαθεσιµότητα ανταλλακτικών UPS.

ια.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ότι o οικονοµικός φορέας, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος,
χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, αναλαµβάνει την υποχρέωση για παροχή εκπαίδευσης σε
τόπο, χρόνο που θα υποδείξει εντός της περιοχής Αττικής και σε προσωπικό που θα του
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, η οποία κατ’ ελάχιστο θα καλύπτει το χειρισµό, λειτουργία
συντήρηση και επισκευή (στο µέγιστο δυνατό βαθµό) του προσφερόµενου UPS µε βάση
αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το οποίο θα αναφέρεται στην εν λόγω υπεύθυνη
δήλωση και στο οποίο θα δίνεται η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που
ο οικονοµικός φορέας δε διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, θα αναλαµβάνει τη
µετάκληση τεχνικού προσωπικού, χωρίς έξοδα της Υπηρεσίας, της κατασκευάστριας
εταιρίας του υπό προµήθεια UPS, ώστε µε συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα να
καλύψει πλήρως τον τοµέα της εκπαίδευσης, πριν από την παραλαβή του UPS. Εάν είναι
αδύνατη η κάλυψη του αντικειµένου της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο οικονοµικός φορέας
θα αναλαµβάνει την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας στο εξωτερικό
και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που αντιπροσωπεύει, µε δικά του έξοδα που θα
καλύπτουν την µετάβαση, διαµονή, εκπαίδευση και επιστροφή για όλο το προς
εκπαίδευση προσωπικό. Και στις τρεις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει στην
υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραµµα εκπαίδευσης, η χρονική
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διάρκεια αυτής και η ανάληψη εξ ολοκλήρου του κόστους από τον οικονοµικό φορέα, εάν
αναδειχθεί Ανάδοχος.
ιβ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, που θα αναφέρονται αναλυτικά τα πιστοποιητικά µε τα
οποία θα συνοδεύονται τα υλικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παράρτηµα «Γ΄» της
παρούσας (τεχνική περιγραφή).
ιγ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, που θα αναφέρεται ότι η Μονάδα UPS θα είναι
πιστοποιηµένη βάσει του προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για την
κατασκευή και ο οικονοµικός φορέας είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001:2008 για εµπορία,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη UPS, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και
συσσωρευτών.
ιδ.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε ηµεροµηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, που θα αναφέρεται αναλυτικά η βιβλιογραφία µε την
οποία θα συνοδεύονται τα υλικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παράρτηµα «Γ΄» της
παρούσας (τεχνική περιγραφή).
ιε.
Μία πλήρης σειράς της βιβλιογραφίας µε την οποία θα συνοδεύονται
τα υλικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παράρτηµα «Γ΄» της παρούσας (τεχνική
περιγραφή), προκειµένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τόσο ως προς
την πληρότητα της όσο και προς την καταλληλότητα της, για την οποία η Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού κατά την αξιολόγηση της θα αναφέρει ρητά ότι ελέγχθηκε και είναι πλήρης
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τ.Π.
ιστ.

Φύλλο Συµµόρφωσης, ως παραγρ. 2 κατωτέρω.

ζ.
Λοιπά τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά – έγγραφες
βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που προσδιορίζονται στην τεχνική περιγραφή της
Υπηρεσίας (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης).
2.
Ξεχωριστό έντυπο µε το αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης –
τεκµηρίωσης (προδιαγραφή – απάντηση – παραποµπή) µε τους όρους της τεχνικής
περιγραφής και των απαιτήσεων της Υπηρεσίας ως το Παράρτηµα «Γ΄» της παρούσας,
συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις
ακόλουθες προβλέψεις :
(1)
Το φύλλο συµµόρφωσης απαιτείται να περιλαµβάνει µε
πληρότητα και αναλυτικά τις απαντήσεις σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
περιγραφής (µία προς µία).

19PROC004309959 2019-01-08
50

(2)
Έχει την ίδια ακριβώς σειρά και αρίθµηση παραγράφων –
υποπαραγράφων µε την τεχνική περιγραφή και η συµπλήρωση απαιτείται να
πραγµατοποιηθεί µε αντίστοιχες παραποµπές σε τυχόν επίσηµα έγγραφα του οικονοµικού
φορέα για το συµβατικό αντικείµενο.
(3)
Αν η προµήθεια εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφονται
αναλυτικά η εκτροπή ή ασυµφωνία, για να σχηµατίζεται µε σαφήνεια η γνώµη αναφορικά
µε τη συµµόρφωση της προσφοράς.
(4)
Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή ή στο φύλλο
συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης κλπ, είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν
τεκµηριωµένα όλες τις προϋποθέσεις, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους
όρους της διακήρυξης και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.
(5)
Το εν λόγω έντυπο δεν είναι ενσωµατωµένο στην τεχνική
προσφορά που παράγεται από το Σύστηµα ως µέρος της Τεχνικής Προσφοράς βάσει των
απαντήσεων/δηλώσεων των συµµετεχόντων στα απαιτούµενα πεδία. Οι απαντήσεις
απαιτείται να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και να περιλαµβάνουν, µε
λεπτοµέρειες όλες τις υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις του προς προµήθεια υλικού
σε σχέση µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών όρων της
διακήρυξης. Επιπρόσθετα στις απαντήσεις απαιτείται να γίνεται παραποµπή στο
αντίστοιχο πιστοποιητικό που ενδεχοµένως απαιτείται από την τεχνική περιγραφή προς
τεκµηρίωση.
(6)
Επισηµαίνεται ότι το υπόψη φύλλο συµµόρφωσης θα
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό σε
ξεχωριστό έντυπο σε µορφή αρχείου .pdf εντός του υποφακέλου της τεχνικής
προσφοράς.
3.
Αν ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας (κατά το άρθρο 17 του Παραρτήµατος
«Α΄»), ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς υποχρεούται :
α.
Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόµενους
συνεργαζόµενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας.
β.
Να προσκοµίσει έγγραφη δέσµευση των επιχειρήσεων αυτών
(δηλώσεις συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων µέσων και εκτέλεσης
κάθε απαιτούµενης εργασίας.
γ.

Να συµπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα :

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

Ποσοστό
Υπεργολαβίας

Επωνυµία
Υπεργολάβου

Ηµεροµηνία
δήλωσης
συνεργασίας

δ.
Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται
σκόπιµο για την ορθή διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την
προσκόµιση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόµενους
υπεργολάβους.
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4.
Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 2ο
Κριτήριο ανάδειξης αναδόχου –
Κατάρτιση της Οικονοµικής Προσφοράς
1.
[ΓΟ : άρθρο 6, παραγρ. 1] : Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού,
ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή
(δηλαδή η χαµηλότερη τιµή).
2.
Για την κατάθεση της προβλεπόµενης οικονοµικής προσφοράς µέσω του
Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τίµηµα της προσφοράς κάθε
οικονοµικού φορέα θα δοθεί µε µία και µοναδική τιµή. Οι συµµετέχοντες για λόγους
συµβατότητας µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα πρέπει να εισάγουν µε
καταχώρηση σε αντίστοιχα ηλεκτρονικά πεδία βάσει των οποίων παράγεται η οικονοµική
προσφορά από το Σύστηµα, τιµές (εντός της προϋπολογισθείσας αξίας), ορθά
υπολογισµένες και στρογγυλοποιηµένες σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
3.
Οι ανωτέρω τιµές θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των
οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού και την κατάταξη των µειοδοτών βάσει του
κριτηρίου κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισµού.
4.
Η οικονοµική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν
προκύπτει από αυτή µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο αναπροσαρµογής
της.
5.
Η προσφορά απορρίπτεται εάν διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του είδους ή της τιµής απόκτησης του είδους για
εµπορία (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο είδος είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων
της χώρας προέλευσης του είδους ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν
ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που
αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος.
6.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδών χωρών
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών της Γενικής Συµφωνίας
∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης
τελωνειακής ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως µε την προσφορά τους
ότι το προσφερόµενο είδος δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής του ή της τιµής απόκτησης αυτού για εµπορία (τιµή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
7.
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προερχόµενα από τα κράτη – µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή
συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
8.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
οικονοµικοί φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα τιµή ή να τη τροποποιήσουν.
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9.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 3ο
Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
[ΓΟ : άρθρο 7, παραγρ. 1.β.(5)] Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο
80 του Ν.4412/2016 και τη διαδικασία που περιγράφει στο άρθρο 7 του Παραρτήµατος
«Α», κατά το στάδιο της κατακύρωσης απαιτείται επιπλέον να προσκοµιστούν τα εξής :
α.
Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε παρ.1 και 2
του άρθρου 39, του Ν.4488/17 (ΦΕΚ 137 Α’/13-9-17).
β.
Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης δικαιολογητικού 1.α
παρόντος άρθρου (η οποία θα πιστοποιείται εγγράφως από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και θα
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης)
απαιτείται η υποβολή ένορκης βεβαίωσης του νόµιµου εκπροσώπου του οικονοµικού
φορέα, ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος του:
(1)
Τριών (3) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους.
(2)
∆ύο (2) πράξεων επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
∆ιευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες κυρώσεις {παρ. 1.β(1) και 1.β(2)}
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.
Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΜΕΡΟΣ 2ο : Στοιχεία για την Εκτέλεση του Συµβατικού Αντικειµένου
Άρθρο 4ο
Παράδοση – Παραλαβή Συµβατικού Αντικειµένου –
Χρόνος Παράδοσης
1.
Η παράδοση του υλικού απαιτείται να πραγµατοποιηθεί στο χώρο του
έργου στο 251ΓΝΑ, στον τόπο εγκατάστασης. Επιπλέον ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις
εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθµισης µε το δίκτυο, δοκιµών καλής λειτουργίας και
θα το παραδώσει σε καλή λειτουργία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού
οίκου, µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Π.Α.
2.
Ο επιθυµητός χρόνος παράδοσης του υλικού για την ΠΑ είναι το
συντοµότερο δυνατόν. Ως απαιτούµενος χρόνος παράδοσης του καθορίζεται το χρονικό
διάστηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας.
Ο προσφερόµενος χρόνος απαιτείται να καθορίζεται ρητά στις προσφορές των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό οικονοµικών φορέων.
3.
Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου
θα γίνει από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας (206 ΠΑΥ) στο 251 ΓΝΑ, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
α.
Η διαδικασία
αντικειµένου είναι η ακόλουθη :

παράδοσης

–

παραλαβής

του

συµβατικού

(1)
Ο οικονοµικός φορέας πριν από την προσκόµισή τους
έρχεται σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγορών (206 ΠΑΥ) για να
καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής.
(2)
Ο οικονοµικός φορέας σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Αγορών εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας του 251 ΓΝΑ,
άδεια εισόδου του προσωπικού.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγµατοποιείται από την
αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας (206 ΠΑΥ), µε σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
παράδοσης αυτού, παρουσία του προµηθευτή ή νόµιµου εκπροσώπου του, κατά την
υπόψη διαδικασία, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί, που προσυπογράφει µαζί µε την Επιτροπή
το σχετικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 5ο
Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
1.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο ανάδοχος. Η σύµβαση
µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω τρόπους :
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
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β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα
µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο
τρόπος αυτός προβλέπεται από την σύµβαση.
2.
Εάν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά την
διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την
µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση,
πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της
φύσεως του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την
επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί :
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο.
3.
Εάν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους
της σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα την γνώµη της για το ζήτηµα εάν το υλικό
είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί
της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στην λήψη και
αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
4.
Στην δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγρ. 5 του άρθρου 120
του Ν. 4412/16 µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση του
ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα
ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόµενους από την σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγρ. 3
και 4 του Ν. 4412/16. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή
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παραλαβής, υποβάλλεται από τον ανάδοχο, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον ανάδοχο, εφόσον τα
είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
5.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής,
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους οικονοµικούς
φορείς.
6.
Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να
παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για
τον ανάδοχο τα αναφερόµενα στην παραγρ. 5 του Ν. 4412/16.
7.
Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή την
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση
των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ΄ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της
υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση,
σύµφωνα µε την παραγρ. 13 του άρθρου 214 του Ν. 4412/16. Ο οικονοµικός φορέας
µπορεί να ζητήσει κατ΄ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε
από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο
κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ΄ έφεση εξέταση
γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο
οικονοµικός φορέας υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη.
Το αίτηµα του αναδόχου για την κατ΄ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. κατ' έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και
αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ΄ έφεση εξέταση παρίσταται
εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο
ανάδοχος. Εάν κατά την διενέργεια της κατ΄ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον
εκπρόσωπο του φορέα ή τον ανάδοχο σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος
εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε
υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµάτευση.
Το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
µέρη. Μετά το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει
παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
8.
Το υπό προµήθεια συµβατικό αντικείµενο µπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή
εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα.
Άρθρο 6ο
Πληρωµή
1.
Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνεται βάσει τη σύµβαση σε ευρώ
(€), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κατακυρωτική απόφαση αυτής, αναλόγως του
τρόπου χρηµατοδότησης, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της
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προµήθειας του συµβατικού αντικειµένου, από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση µε έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
αναδόχου.
2.
Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας
των ειδών που παραδόθηκαν (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16). Σύµφωνα µε τη
Φ.830/Α∆.3660/Σ.895/03-08-18/∆ΑΥ/Γ3, µε το πέρας συγκέντρωσης των προβλεπόµενων
δικαιολογητικών από τη 206ΠΑΥ, ο υπόψη φάκελος θα υποβάλλεται στη ∆ΑΥ/Γ2 για
τεχνοοικονοµικό έλεγχο. Τα όποια φορολογικά στοιχεία συνοδεύουν τις υπόψη δαπάνες
θα φέρουν την ένδειξη «επί πιστώσει». Με το πέρας του τεχνοοικονοµικού ελέγχου από τη
∆ΑΥ/Γ2, ο εν λόγω φάκελος θα διαβιβάζεται απευθείας στο ΕΛ∆Α/Α, το οποίο θα
προβαίνει στον κατά τα ισχύοντα έλεγχο της υπόψη δαπάνης, κατά αναλογία µε τις
καθοριζόµενες διαδικασίες που προβλέπονται και για τις περιπτώσεις των ΤΧΕ, χωρίς την
έκδοση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών που αφορούν σε δαπάνες που
διενεργούνται σε βάρος πιστώσεων Π/Υ. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύπτουν
αποκλίσεις από τις ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις, το ΕΛ∆Α/Α θα διαβιβάζει τον
υπόψη φάκελο στη 206ΠΑΥ, προκειµένου η τελευταία να προβαίνει στην εξόφληση των
δικαιούχων και την απόδοση των τυχόν κρατήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο
φάκελος θα επιστρέφεται αρµοδίως για συµπλήρωση και επανυποβολή. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκοµίσει προς την Υπηρεσία στο χρόνο που θα του ζητηθεί, τον
αριθµό λογαριασµού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα µέσω της οποίας θα
γίνει η εξόφληση.
3.
Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά του
άρθρου 200 του Ν.4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωµής ή είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις αρµόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση,
υπηρεσίες. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται :
α.
Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συµβατικού
αντικειµένου από αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
καταλληλότητά του και δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις (λ.χ εκπρόθεσµη παράδοση
του είδους).
β.
Γραµµάτια εισαγωγής
αντικειµένου στις αποθήκες της ΠΑ.
γ.

του

υπό

προµήθεια

συµβατικού

Η προσκόµιση εκ µέρους του αναδόχου :

(1)
Τιµολογίου επί πιστώσει, στο οποίο θα προσδιορίζεται
αναλυτικά το παρασχεθέν είδος (περιγραφή είδους, τιµή, ποσότητα, κλπ).
(2)
Πιστοποιητικού φορολογικής ενηµερότητας του αρµοδίου
∆ηµοσίου Ταµείου (είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης), δηλαδή
βεβαίωση ότι δεν εκκρεµεί οφειλή σε βάρος του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
(3)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης ο ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί
υπερβαίνει τα 2.934,70 €, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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δ.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάση της ισχύουσας
νοµοθεσίας και ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων γ(2) και γ(3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.
Η µη προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας αποτελεί
λόγο λύσης της σύµβασης.
5.
Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :
α.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής
και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
β.
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την
ηµεροµηνία εκάστης παραλαβής των προς προµήθεια υλικών και την έκδοση του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιµολόγιο ως συνοδευτικό
φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από
την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
6.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε :

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά λοιπά έξοδα µέχρι την
παράδοση του είδους.
β.

Το κόστος τυχόν εργαστηριακών ελέγχων (όταν απαιτείται).

γ.
Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον παρέχοντα
την προµήθεια ανάδοχο.
δ.
Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη
επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγµατοποιήσει ο
προσφέρων.
7.
Η πληρωµή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής
προϋποθέσεις :
α.
Στο πρωτόκολλο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση του υλικού.
β.
Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα υπόλοιπα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση δικαιολογητικά.
8.
Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60)
ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου από τον οικονοµικό φορέα, η Υπηρεσία
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/13 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το
οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του
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οικονοµικού φορέα, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες µονάδες.
9.
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στον έλεγχο των
δαπανών από τις διάφορες αρµόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κλπ).
10.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων,
σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
11.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 6,26832%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω :

Περιγραφή Κρατήσεων
Υπέρ ΜΤΑ
Υπέρ ΕΛΟΑΑ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
Σύνολο

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

12.
Κατά την πληρωµή του αναδόχου, παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, φόρος
εισοδήµατος ποσοστού 4% επί της καθαρής συµβατικής αξίας του αντικειµένου (της
συµβατικής αξίας που αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων), ενώ οι οικονοµικοί
φορείς εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν µόνιµη εγκατάσταση στην
Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διµερών
συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας µεταξύ της Ελλάδας και της χώρας µόνιµης
εγκατάστασής τους.

19PROC004309959 2019-01-08
59

ΜΕΡΟΣ 3ο : Λοιποί Ειδικοί Όροι
Άρθρο 7ο
Βασική Επισήµανση
Εάν το υλικό δε συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, θα επιστραφεί
στον ανάδοχο, χωρίς κόστος για την ΠΑ, η δε παραλαβή του θα πραγµατοποιειθεί µε
µέριµνα του αναδόχου από τις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ.
Άρθρο 8ο
Γενικές Επισηµάνσεις
1.
Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από
αυτά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να
αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά των οικονοµικών φορέων.
2.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα :

α.
Μονοµερούς λύσης της σύµβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή της ή κριθεί
ασύµφορη.
β.
Τροποποίησης των όρων της σύµβασης κατά τις κείµενες διατάξεις,
εφόσον απαιτηθεί, κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών και ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης, περί αύξησης των κάθε
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση στην ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών και γενικότερα της τήρησης των όρων
της σύµβασης. Εξαιρείται η περίπτωση τροποποίησης του ΦΠΑ που διέπει τις υπηρεσίες
θέµατος και βαρύνει σε κάθε περίπτωση την Υπηρεσία.
4.
Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη/ σύµβαση, αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να
εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα και αφετέρου, δεν δύναται σε καµία περίπτωση η
µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την
Υπηρεσία.
5.

Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

6.
Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
7.
Σε περίπτωση που η σύµβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή
τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριµένα θέµατα, τότε
αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική ερµηνεία, σύµφωνα µε την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
8.
Οποιοδήποτε ζήτηµα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύµβασης, θα
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που
αφορούν ζητήµατα ερµηνείας και εκτέλεσης των συµβατικών όρων, υπάγονται στη
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δικαιοδοσία του αρµόδιου ∆ικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η
σύµβαση.
9.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς
την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης καθ΄ όλη τη διάρκειά της, η διαφορά θα
τίθεται κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των αρµοδίων
δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η απόφαση
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των
συµβαλλοµένων καταδικαζόµενο.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
signed by
EMMANOU Digitally
EMMANOUIL VENIERIS
2019.01.08
IL VENIERIS Date:
11:25:33 +02'00'

Σγός (ΜΕ) Εµ. Βενιέρης
Επιτελής Γ2

Ασµχος (ΜΕ) Ν. Μαρινάκης
Τµηµατάρχης Γ2/3

ΕΛ∆Α/Α / Προληπτικός Έλεγχος

Σµχος (ΜΕ) Γ. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής Γ2
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆. 24/18)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.
Για τη συµπλήρωση της
προσφοράς λαµβάνονται υπόψη και είναι
αποδεκτές οι ακόλουθες απαιτήσεις :
1.1
ΠΡΟΘΕΣΗ
Απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση
του ακόλουθου υλικού:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συστήµατος Αδιάλειπτης
Τροφοδοσίας ( UPS )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1).
1.2
ΣΚΟΠΟΣ
Η κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας, ήτοι
η διασφάλιση υψηλής αξιοπιστίας
παροχής ισχύος, ανεξάρτητη από τις
διακυµάνσεις του δικτύου παροχής
ρεύµατος της πόλης και απαλλαγµένη
από θορύβους, παράσιτα και µεταβολές
της συχνότητας, µε σκοπό την
προστασία όλων των υποστηριζόµενων
συσκευών. Επιπλέον, η διασφάλιση της
τροφοδοσίας, σε περίπτωση διακοπής
της κυρίας παροχής (δίκτυο πόλης ), µε
τη βοήθεια συσσωρευτών ( BATTERY
BACKUP ).
1.3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Νοσοκοµείο 251 ΓΝΑ.
2.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
(UPS).
2.1.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UPS
Θα είναι τεχνολογίας on-line διπλής
µετατροπής (double - conversion)
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62040-3 /
EN 62040-3, µε το µετατροπέα
(inverter) συνεχώς σε λειτουργία. Θα
είναι διαστασιολογηµένο ώστε να
τροφοδοτεί αδιάλειπτα φορτίο µε
φαινόµενη ισχύ εξόδου 250 KVA µε 0.9
PF. Η διάταξη διπλής µετατροπής

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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εξασφαλίζει υψηλής ποιότητα τάση στο
φορτίο και ηλεκτρική αποµόνωση από
διαταραχές ή διακυµάνσεις που
παρουσιάζονται στην εγκατάσταση.
2.1.2 ΗΜΕ
Όλες οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου
θα είναι εφοδιασµένες µε
µικροεπεξεργαστή και θα επιτρέπεται:
α. Αυτοδιάγνωση.
β. Αυτόµατη ρύθµιση πλακετών σε
περίπτωση αντικατάστασης.
2.1.3 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Θα έχει βαθµό απόδοσης ≥93% ( σε on
- line mode ) & ≥98% ( σε ECO mode )
προκειµένου να επιτυγχάνεται µειωµένη
ενεργειακή κατανάλωση ( εξοικονόµηση
ενέργειας ).
2.1.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
Ο ακουστικός θόρυβος σε απόσταση
ενός ( 1 ) m από το UPS, βάσει του
προτύπου ISO3746 θα είναι µικρότερος
και ίσος από 60 dBA.
2.1.5 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
Θα τροφοδοτείται µε τριφασικό
εναλλασσόµενο ρεύµα σε κανονικές
συνθήκες από το Εθνικό ∆ίκτυο της
∆ΕΗ. Θα είναι σχεδιασµένο ώστε να
λειτουργεί κανονικά τουλάχιστον εντός
των κατωτέρων ορίων:
α. Ονοµαστική εναλλασσόµενη τάση:
400 V AC µε περιθώρια: (346 εως 456 )V
AC για φορτίο εως 100%.
β. Συχνότητα τροφοδοσίας: 50 Hz ±5.
2.1.6 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ο συντελεστής ισχύος εισόδου του UPS,
µε ονοµαστικές τιµές τάσης εισόδου και
εξόδου, KW στην έξοδο και τους
συσσωρευτές, σε φάση συντηρητικής
φόρτισης θα πρέπει να είναι επαγωγικός
και µεγαλύτερος ή ίσος µε 0.9 χωρίς τη
χρήση φίλτρου.
2.1.7 ΤΥΠΟΣ
Θα είναι τύπου VFI ( Voltage and
Frequency Independent ) VFI-SS-111
(σύµφωνα µε πρότυπο IEC 62040-2 ).
2.1.8 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Η λειτουργία του θα είναι πλήρως
ελεγχόµενη από ψηφιακό επεξεργαστή
τεχνολογίας DSP ( Digital Signal
Processor ) προκειµένου να αυξάνεται η
αξιοπιστία, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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απόδοση και η ακρίβεια του.
2.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), θα έχει τα κατωτέρω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.
2.2.1 ΕΡΜΑΡΙΟ
Το ερµάριο του UPS να είναι
σχεδιασµένο σύµφωνα µε IEC 60529 και
µε βαθµό προστασίας ≥IP20, από
ισχυρό και άκαµπτο πλαίσιο, ικανό να
αντέξει δυσκολίες στη µεταφορά,
τοποθέτηση και εγκατάσταση. Ο
συγκεκριµένος σχεδιασµός, επιτρέπει
ΝΑΙ
την εύκολη σύνδεση και πρόσβαση από
το εµπρόσθιο τµήµα του, που κυρίως
απαιτείται σε συνθήκες συντήρησης του
συστήµατος. Τα µεταλλικά πλαίσια καλύµµατα θα είναι ανθεκτικά στη
διάβρωση και θα έχουν αντισκωριακή
προστασία ή θα είναι ανοξείδωτα.
2.2.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η πρόσβαση εσωτερικά του UPS, θα
πραγµατοποιείται µέσω θυρών, που θα
ΝΑΙ
φέρουν µηχανισµούς ασφάλισης και
κλειδαριές.
2.2.3 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το UPS θα πρέπει να καταλαµβάνει
ελάχιστο χώρο και να δύναται να
ΝΑΙ
εγκατασταθεί επιδαπέδια, αλλά και µε
την οπίσθια πλευρά του εφαπτόµενη σε
τοιχίο, είτε ακόµα και σε άλλο στοιχείο.
2.2.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα υλικά και τα στοιχεία που θα
ΝΑΙ
χρησιµοποιηθούν θα είναι απαραίτητα
καινούργια.
3.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ UPS
3.1
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η Μονάδα θα είναι πλήρως εξοπλισµένη
µε τις απαραίτητες µονάδες
αυτοµατισµού και ελέγχου. Θα
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα µέρη, τα
οποία περιγράφονται λεπτοµερώς στις
επόµενες παραγράφους της παρούσης
ΝΑΙ - ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ (Να
ΤΠ και αναλύονται ως κάτωθι:
αναφερθεί το χρονικο
Ανορθωτής (RECTIFIER)
διάστηµα παράδοσης σε
Φορτιστής Συσσωρευτών
ΝΑΙ
ηµέρες από την υπογραφή
(CHARGER)
της σύµβασης)
Μετατροπέας (INVERTER)
Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός
∆ιακόπτης Παράκαµψης (STATIC BY
PASS SWITCH)
Χειροκίνητος ∆ιακόπτης
Παράκαµψης για διαδικασία
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συντήρησης (MANUAL BY PASS)
Μετασχηµατιστής Γαλβανικής
Αποµόνωσης Εξόδου ικανής ισχύος,
εντός της καµπίνας του UPS
Συστοιχία Συσσωρευτών (ΣΣ) µετά
του ερµαρίου της
Ψηφιακός Πίνακας Ελέγχου ( οθόνη
υγρών κρυστάλλων )
Λογισµικό Επικοινωνίας µε Η/Υ
3.1.1 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ - ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
α. Ο Ανορθωτής θα αποτελείται από
τριφασική γέφυρα µε IGBT (Integrated
ΝΑΙ
Bipolar Transistor ) νέας τεχνολογίας.
β. Οι αρµονικές ρεύµατος εισόδου (
προς το δίκτυο ή το Η/Ζ ) θα είναι
µικρότερες του THDi≤3%. Οι τιµές των
Αρµονικών Ρεύµατος Εισόδου θα πρέπει
ΝΑΙ
να επιτυγχάνονται χωρίς την προσθήκη
επιπλέον φίλτρων, ώστε να µην
επιβαρύνεται το Η/Ζ µε χωρητικό
φορτίο.
γ. Θα φέρει διάταξη διόρθωσης
συντελεστή ισχύος εισόδου (Power
ΝΑΙ
Factor Correction), έτσι ώστε ο
συντελεστής ισχύος στην είσοδο να είναι
≥0,99 µε πλήρες φορτίο στην έξοδο.
δ. Θα φέρει διάταξη προστασίας στην
είσοδο του. Επίσης, Κύκλωµα
ΝΑΙ
Περιορισµού Έντασης (Current Limiting
Device).
ε. Ο ανορθωτής – φορτιστής των συσσωρευτών θα διαθέτει τα παρακάτω:
ε.1 ∆ιακόπτη αποµόνωσης
ΝΑΙ
φορτίου στην είσοδο.
ε.2 ∆ιακόπτη αποµόνωσης
συσσωρευτών µε ενσωµατωµένη
ΝΑΙ
ασφάλεια ή ασφαλειοαποζεύκτη
αποµόνωσης συσσωρευτών ή αυτόµατο
διακόπτη συσσωρευτών.
ε.3 Φίλτρα περιορισµού της
κυµάτωσης του ρεύµατος προς τους
συσσωρευτές ώστε αυτή να είναι
µικρότερη του 1% της προκαθορισµένης
ΝΑΙ
τάσης εξόδου ανεξαρτήτως των
µεταβολών εισόδου-φορτίου αρκεί αυτές
να πληρούν τα προκαθορισµένα όρια
εισόδου.
ε.4 Σύστηµα ελέγχου κυκλώµατος
ΝΑΙ
το οποίο θα ελέγχει:
ε.4.1
το κύκλωµα
ΝΑΙ
συσσωρευτών για σφάλµα.
-
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ε.4.2 τους συσσωρευτές
πραγµατοποιώντας αυτόµατα µερική
ΝΑΙ
εκφόρτιση ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του χρήστη.
ε.4.3 Θα ρυθµίζει την τάση
συντηρητικής φόρτισης σε συνάρτηση
της θερµοκρασίας που επικρατεί στο
ΝΑΙ
χώρο των συσσωρευτών, αρκεί η
θερµοκρασία αυτή να µη ξεπερνά τα
όρια που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή των συσσωρευτών.
ε.4.4 Θα τερµατίζει τη
λειτουργία του φορτιστή εάν η τάση
ΝΑΙ
εξόδου είναι υψηλή και ενδέχεται να
προκαλέσει ζηµιά στους συσσωρευτές.
3.1.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
α. Ο µετατροπέας θα είναι,
τεχνολογίας PWM (Pulse Width
Modulation) και θα χρησιµοποιεί IGBT
νέας τεχνολογίας και θα µπορεί να
ΝΑΙ
υποστηρίξει όλων των τύπων φορτία,
επαγωγικά ή χωρητικά, επιτυγχάνοντας
έτσι µέγιστη ευελιξία και συµβατότητα
µε κάθε είδους εγκατάσταση.
Ο σχεδιασµός του µετατροπέα θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:
α.1 Θα µετατρέπει το συνεχές
ρεύµα από τον ανορθωτή ή την
ΝΑΙ
συστοιχία συσσωρευτών σε
εναλλασσόµενο ρεύµα.
α.2 Θα πρέπει να φέρει κατάλληλο
φίλτρο εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η
ΝΑΙ
τροφοδοσία των φορτίων µε
ηµιτονοειδή κυµατοµορφή.
α.3 Ψηφιακός έλεγχος και ρύθµιση
των παραµέτρων µέσω
µικροεπεξεργαστή τεχνολογίας (DSP –
ΝΑΙ
Digital Signal Processor) ώστε να
εξασφαλίζεται η ακρίβεια των
παραµέτρων εξόδου (τάση,
παραµόρφωση, συχνότητα).
α.4 Απενεργοποίηση του
ΝΑΙ
µετατροπέα σε περίπτωση χαµηλής
τάσης συσσωρευτών.
α.5 Απενεργοποίηση του
ΝΑΙ
µετατροπέα σε περίπτωση εσωτερικής
υπερθέρµανσης.
α.6 Κύκλωµα ελέγχου
ΝΑΙ
υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώµατος της
εξόδου.
α.7 Κύκλωµα ελέγχου από και
ΝΑΙ
προς την εναλλακτική γραµµή
τροφοδοσίας.

19PROC004309959 2019-01-08
66

α.8 Προστασία εξόδου του UPS
ΝΑΙ
µε ασφάλειες.
α.9 Θα φέρει µετασχηµατιστή
στην έξοδο του, ισχύος τουλάχιστον
300KVA, διαστασιολογηµένου ώστε να
αντέχει τις υπερφορτίσεις του
µετατροπέα, ο οποίος θα αποµονώνει
ΝΑΙ την έξοδο του µετατροπέα, ήτοι θα
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤ
ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
αποµονώνει γαλβανικά την On-Line
ΕΓΓΡΑΦΑ
έξοδο. Ο εν λόγω µετασχηµατιστής θα
φέρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα του
κατασκευαστή που θα αποδεικνύει την
φαινόµενη ισχύ του καθώς και τις
αντοχές του σε υπερφορτίσεις.
β. Η σταθεροποιηµένη πολική τάση
εξόδου του µετατροπέα δε θα αποκλίνει
ΝΑΙ
περισσότερο από 1%, σε συµµετρικό
φορτίο.
γ. Η συχνότητα εξόδου να µη
µεταβάλλεται πέραν του 0,1% (50Hz
ΝΑΙ
±0,1%) κάτω από τις ακόλουθες
συνθήκες :
γ.1 Για µεταβολές του φορτίου
ΝΑΙ
από µηδενική έως πλήρη φόρτωση
γ.2 Για
µεταβολές
της
θερµοκρασίας του UPS από την εκκίνηση
(σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από 0
ΝΑΙ
έως 40oC), έως τη µέγιστη θερµοκρασία
λειτουργίας
(σε
θερµοκρασία
περιβάλλοντος 0 έως 40oC).
γ.3 Για απότοµες µεταβολές του
ΝΑΙ
φορτίου από
µηδενική έως πλήρη φόρτωση.
δ. Ο µετατροπέας να έχει την ικανότητα:
δ.1 Να τροφοδοτεί φορτίο 110%
ΝΑΙ
του ονοµαστικού για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον 5 min και
δ.2 Να τροφοδοτεί φορτίο 150%
ΝΑΙ
του ονοµαστικού για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον 30 sec.
3.1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (STATIC BY PASS
SWITCH)
α. Το UPS θα πρέπει να διαθέτει ένα
αυτόµατο διακόπτη Bypass που θα
περιλαµβάνει ένα στατικό διακόπτη
παράκαµψης. Η ακαριαία µεταγωγή των
φορτίων θα γίνεται από τον µετατροπέα
ΝΑΙ
στο Bypass αρκεί η τάση και η
συχνότητα της τροφοδοσίας Bypass να
είναι εντός ορίων και ο µετατροπέας
βρίσκεται σε συγχρονισµό. Ο
Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός ∆ιακόπτης
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θα είναι υπεύθυνος για την αδιάλειπτη
µεταγωγή του φορτίου από την έξοδο
του µετατροπέα στην εναλλακτική
γραµµή τροφοδοσίας. Ο χρόνος
µεταγωγής από την έξοδο του
µετατροπέα στην εναλλακτική γραµµή
τροφοδοσίας καθώς επίσης και από την
εναλλακτική γραµµή τροφοδοσίας στην
έξοδο του µετατροπέα θα είναι 0 ms.
β. Η διάταξη µεταγωγής να
αποτελείται τουλάχιστον από τον
ηλεκτρονικό διακόπτη παράκαµψης
(static by pass switch) και από το
χειροκίνητο µεταγωγικό διακόπτη µέσω
ΝΑΙ
του οποίου το φορτίο τροφοδοτείται
απευθείας από το δίκτυο, ώστε να είναι
δυνατή η ηλεκτρική αποµόνωση όλων
των υπολοίπων τµηµάτων του
συστήµατος για τη συντήρησή του
(maintenance by pass).
γ. Ο Η∆Π, θα πρέπει να έχει την ικανότητα:
γ.1 Να τροφοδοτεί φορτίο 150%
ΝΑΙ
του ονοµαστικού για απεριόριστο
χρονικό διάστηµα
γ.2 Να τροφοδοτεί φορτίο >200%
ΝΑΙ
του ονοµαστικού για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον 10 msec
3.1.4 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (MANUAL BY PASS)
O Χειροκίνητος Μεταγωγικός ∆ιακόπτης
Παράκαµψης (Manual By-Pass) θα κάνει
την Μεταγωγή των κρισίµων φορτίων
από την έξοδο του µετατροπέα στο
δίκτυο καθώς επίσης από το δίκτυο στην
έξοδο του µετατροπέα θα
πραγµατοποιείται αδιάλειπτα µέσω του
Χειροκίνητου Μεταγωγικού ∆ιακόπτη
Παράκαµψης (Manual By-Pass). Εφόσον
τα κρίσιµα φορτία τροφοδοτούνται
µέσω του Χειροκίνητου Μεταγωγικού
∆ιακόπτη Παράκαµψης (Manual By-Pass)
ΝΑΙ
το Σύστηµα Αδιάλειπτου Λειτουργίας θα
είναι ανενεργό επιτρέποντας κάθε
εργασία αποκατάστασης βλάβης ή
συντήρησης µε ασφάλεια.
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3.1.5 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
α. Η συστοιχία συσσωρευτών θα είναι
κλειστού τύπου, χωρίς συντήρηση
(maintenance free), τεχνολογίας OPzV (
κλειστού τύπου µε σωληνωτή θετική
πλάκα και στερεοποιηµένο σε µορφή
γέλης (GEL) ), θα λειτουργεί σύµφωνα
µε την αρχή της ανασύνθεσης ( VALVE
ΝΑΙ
REGULATED SEALED TYPE ), θα είναι
συνδεδεµένη µε το σύστηµα και θα
αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον
παράλληλους κλάδους. Θα συνοδεύεται
από
µεταλλικό
ερµάριο/α,
µε
δυνατότητα ψύξης, εντός του οποίου θα
είναι εγκατεστηµένες.
β. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συστοιχίας συσσωρευτών θα είναι:
β.1 Ονοµαστική τάση στοιχείου:
ΝΑΙ
2V/στ.
β.2 Προβλεπόµενη διάρκεια ζωής
(Design Life) σύµφωνα µε το EUROBAT
GUIDE for the specification of valve
regulated lead acid stationary cells and
ΝΑΙ
batteries (εκδοση 05/99) να είναι
κατηγορια Long Life 12+ years, η δε
αντοχή τους σε κύκλους σύµφωνα µε
IEC 896-2 θα είναι ίση ή µεγαλύτερη
των 1000.
β.3 Τα δοχεία καλύµµατα των
συσσωρευτών θα είναι κατασκευασµένα
σύµφωνα µε το EUROBAT GUIDE µε
ΝΑΙ
χαρακτηριστικά
High
Premium
Flammability UP94 V0
και να
τεκµηριώνεται µε το IEC 60896-22,
Annex B.
β.4 Ο κάθε συσσωρευτής θα
πρέπει να έχει ρυθµιστική βαλβίδα, η
οποία να είναι σχεδιασµένη ώστε να
προστατεύει από υπερβολική πίεση στο
εσωτερικό του και συγχρόνως να
εµποδίζει την εισαγωγή ατµοσφαιρικού
ΝΑΙ
αέρα, σκόνης ή υγρών. Η λειτουργία της
ρυθµιστικής βαλβίδας θα πρέπει να
εξασφαλίζει επαρκή προστασία σε
περίπτωση
δηµιουργίας
εξωτερικού
σπινθήρα κοντά στον συσσωρευτή. Οι
δοκιµές τύπου πρέπει να είναι σύµφωνα
µε το πρότυπου 60896-21.
γ. Κάθε
συστοιχία
συσσωρευτών
στηρίζεται πάνω στο µεταλλικό Ικρίωµα,
ΝΑΙ
µε επαρκή αντοχή, έτσι ώστε να µη
στρεβλώνεται ή κάµπτεται σε περίπτωση
που, κατά τη ζωή της συστοιχίας, οι
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συσσωρευτές παρουσιάσουν αύξηση του
όγκου
τους,
λόγω
αυξηµένης
θερµοκρασίας λειτουργίας ή εσωτερικής
πίεσης. Επιπλέον ο σχεδιασµός του
πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα
αντικατάστασης
µεµονωµένου
συσσωρευτή µε ασφάλεια. Το Ικρίωµα
θα είναι βαµµένο µε αντιοξειδικό χρώµα
και η κατασκευή του θα είναι σύµφωνη
µε το πρότυπο DIN 57510, ενώ ο
προσανατολισµός των στοιχείων θα είναι
κατακόρυφος.
Επισηµαίνεται ότι:
γ.1 Η κατασκευή των βάθρων θα
είναι
αντισεισµική,
υπολογισµένη
σύµφωνα µε τους αντισεισµικούς
κανονισµούς για ζώνη µε συντελεστή
0,24. Τα βάθρα θα είναι εφοδιασµένα
µε τα αναγκαία στριφώνια και βύσµατα
πάκτωσης (ούπα).
γ.2 Οι συσσωρευτές πρέπει να
µονώνονται
επαρκώς
έναντι
του
Ικριώµατος ή της γης σύµφωνα µε το
πρότυπο IEC 60896-21 (&6.5) και θα
προσφερθεί
κατάλληλο
µονωτικό
εφέδρανο, που θα τοποθετείται µεταξύ
Ικριώµατος και Συσσωρευτή.
γ.3 Κάθε ικρίωµα θα συνοδεύεται
µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά και
εξαρτήµατα για την εγκατάσταση τους.
γ.4 Το κάθε Ικρίωµα θα φέρει
κατάλληλη υποδοχή για την αγώγιµη
σύνδεσή του µε την γείωση του κτιρίου.
δ. Σε περίπτωση διακοπής από τη ∆ΕΗ
οι συσσωρευτές του UPS θα είναι
κατάλληλοι ώστε να διασφαλίζουν
αδιάλειπτη παροχή, τουλάχιστον για
τριάντα (30) λεπτά της ώρας, µε το
µετατροπέα (inverter) υπό πλήρες
φορτίο 250 KVA µε συντελεστή ισχύος
PF=0.9, και τάση πέρατος στο 1,8V ανά
στοιχείο σε θερµοκρασία 20οC. Ο χρόνος
αυτονοµίας θα αποδεικνύεται από
έγγραφη
ενυπόγραφη
Έκθεση
∆ιαστασιοποίησης και υπολογισµού των
απαιτούµενων συσσωρευτών, από την
εταιρεία κατασκευής του UPS. Η εν λόγω
Έκθεση, θα αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα του φακέλου τεχνικής προσφοράς
των
εταιρειών
συµµετοχής
στο
διαγωνισµό προµήθειας UPS.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
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ε. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο
µέγιστος δυνατός χρόνος ζωής των
συσσωρευτών θα πρέπει η τάση
συντήρησης
να
ρυθµίζεται
σε
ΝΑΙ
συνάρτηση µε τη θερµοκρασία που
επικρατεί στο χώρο των συσσωρευτών,
αρκεί η θερµοκρασία αυτή να µη
ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται από
τον κατασκευαστή των συσσωρευτών.
στ. Στις τεχνικές προσφορές θα περιγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
στ.1 Η διάρκεια ζωής ΣΣ, µε
ΝΑΙ - ΝΑ
ελάχιστο χρόνο εγγύησης αυτών των
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ
πέντε (5) ετών.
στ.2 Οι διαστάσεις (βάθος x πλάτος
ΝΑΙ - ΝΑ
x
ύψος)
και
το
βάρος
των
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ
συσσωρευτών.
3.1.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
Η συστοιχία συσσωρευτών θα
συνοδεύεται από ένα µεταλλικό πίνακα
όπου οι κλάδοι της συστοιχίας
συσσωρευτών θα συνδέονται µε τον
µέσω κατάλληλα διαστασιολογηµένου
µπαροκιβώτιου το οποίο θα διαθέτει
ασφαλειοαποζεύκτες, ώστε να είναι
δυνατή η αποσύνδεση εκάστου κλάδου
συσσωρευτών ανεξάρτητα. Η
ΝΑΙ
διαστασιολόγηση των
ασφαλειοαποζευκτών και των
ασφαλειών απαιτείται, ώστε να
διασφαλίζεται η δυνατότητα πλήρους
ισχύος του UPS. Έτσι ακόµη και στην
περίπτωση όπου ο ένας κλάδος
συσσωρευτών απενεργοποιηθεί για
λόγους συντήρησης ή αντικατάστασης, ο
δεύτερος κλάδος να δύναται να παρέχει
πλήρη ισχύ στο σύστηµα.
3.2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3.2.1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ UPS
Το UPS θα επικοινωνεί µε τον χειριστή
µέσω:
Οθόνης λειτουργίας.
NAI
ON και OFF µπουτόν ελέγχου
(ανεξάρτητα από την οθόνη).
Γραφικό µενού ενδείξεων
κατάστασης λειτουργίας.
3.2.2 ΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Το γραφικό µενού θα προσφέρει µια
σειρά από πληροφορίες, ενδείξεις,
προειδοποιήσεις , βοήθεια και οδηγίες
NAI
λειτουργίας των διαφόρων καταστάσεων
(π.χ. µεταγωγή σε Bypass). Θα µπορεί
να επιβλέπει ένα µοναδιαίο UPS ή να ένα
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παράλληλο σύστηµα µέχρι έξι UPS µε
κοινό εξωτερικό στατικό διακόπτη
παράκαµψης SSC (static-switch cabinet).
3.2.3 ΟΘΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ
Στην εξωτερική όψη του UPS, θα
υπάρχει σύγχρονο Πάνελ - Πίνακας
Ελέγχου που θα περιλαµβάνει οθόνη
υγρών κρυστάλλων τουλάχιστον 5,7
inch, µε κοµβία χειρισµού για την
απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας
NAI
του UPS καθώς και µπάρα άµεσης
απεικόνισης της κατάστασης του. Επί
πλέον στο ίδιο σηµείο, θα είναι
εγκατεστηµένη σειρήνα και ενδεικτικές
λυχνίες οι οποίες θα µεταφέρουν σήµα
σε περιπτώσεις συναγερµού.
3.2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Η οθόνη θα παρέχει πρόσβαση στις
παρακάτω πληροφορίες.
Φασική τάση εισόδου (ph-ph).
Ρεύµα εισόδου ανά φάση.
Τάση εισόδου Bypass (ph-ph και
ph-N).
Τάση εξόδου µετατροπέα (ph-ph
και ph-N).
Ρεύµα εξόδου µετατροπέα ανά
φάση .
Έξοδος, Bypass και συχνότητα
εισόδου.
% φορτίο στην έξοδο του
µετατροπέα.
ΝΑΙ
Συντελεστής ισχύος στην έξοδο του
µετατροπέα.
Έξοδος του µετατροπέα σε kVA και
kW.
DC τάση.
Φόρτιση συσσωρευτών και ρεύµα
εκφόρτισης.
Αυτονοµία συσσωρευτών και
αποµένων χρόνος λειτουργίας.
Λειτουργία από συσσωρευτές, από
µετατροπέα ή από αυτόµατο Bypass.
Προειδοποίηση χαµηλού επιπέδου
συσσωρευτών.
Γενική βλάβη.
Βλάβη συσσωρευτών.
3.2.5 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Θα µπορεί ο χειριστής να λαµβάνει
πληροφορίες στην οθόνη για τα
ΝΑΙ
παρακάτω στοιχεία:
φορτία υποστηριζόµενα από τους
συσσωρευτές

19PROC004309959 2019-01-08
72

φορτία υποστηριζόµενα από το
UPS
φορτία υποστηριζόµενα από το
αυτόµατο Bypass
γενικά σφάλµατα
δυσλειτουργία συσσωρευτών
υπόλοιπο χρόνου αυτονοµίας
συσσωρευτών
ένδειξη χαµηλής αυτονοµίας
συσσωρευτών
τροφοδοσία Bypass εκτός
αποδεκτών ορίων
θερµοκρασία συσσωρευτών.
3.2.6 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
Απώλεια τάσης δικτύου ή τάση
δικτύου εκτός ορίων.
Συστοιχία συσσωρευτών υπό
εκφόρτιση.
Τάση του Bypass εκτός ορίων.
Υπερφόρτωση µετατροπέα.
Βλάβη ανορθωτή.
Βλάβη µετατροπέα.
Βλάβη φορτιστή.
Βλάβη στην γραµµή bypass
Σφάλµα στο κύκλωµα της
συστοιχίας συσσωρευτών.
Τροφοδοσία φορτίων µέσω του
Manual Bypass.
Μετατροπέας εκτός συγχρονισµού.
Γενικό alarm.
Βλάβη του πίνακα ελέγχου.
Υπερθέρµανση.
Συστοιχία συσσωρευτών πλήρως
εκφορτισµένη
3.2.7 ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Μπουτόν ON και OFF
Το UPS θα διαθέτει δύο µπουτόν
ON/OFF στο µπροστινό µέρος του.
Tο UPS θα µπορεί να τεθεί εκτός (OFF)
µε τηλεχειρισµό, µέσω ψυχρής επαφής.
∆ιακοπή λειτουργίας εκτάκτου
ανάγκης
Το UPS θα είναι εξοπλισµένο µε
σύστηµα διακοπής λειτουργίας εκτάκτου
ανάγκης (EPO, emergency power off) η
οποία θα:
- θέτει εκτός τον µετατροπέα
- ανοίγει τον στατικό διακόπτη,
τον διακόπτη των συσσωρευτών
και µία ψυχρή επαφή στην κάρτα
σειριακής επικοινωνίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μπουτόν σίγασης συναγερµού
To UPS θα διαθέτει ηχητική ένδειξη
σφάλµατος µε ρυθµιζόµενο ήχο από το
µενού λειτουργίας, εναλλακτικά η
λειτουργία θα µπορεί να τεθεί εκτός µε
µπουτόν από την οθόνη λειτουργίας.
Σε περίπτωση νέου συναγερµού ο ήχος
θα εκκινεί ξανά.
3.2.8 Η/Υ ΜΕ UPS (ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
Η προµήθεια του συστήµατος, θα
συνοδεύεται
από
το
απαραίτητο
λογισµικό επικοινωνίας (software) του
UPS µε Η/Υ, το οποίο θα διατεθεί στην
Υπηρεσία σε ψηφιακή µορφή δίσκου είτε
άλλου µέσου. Θα συνοδεύεται από τους
κωδικούς
πλήρους
ελέγχου
και
λειτουργίας του.
Η
µεταφορά
πληροφοριών
της
κατάστασης του UPS, όπως µετρήσεις,
ενδείξεις και έλεγχοι, θα επιτυγχάνεται
µε τη χρήση του λογισµικού και µε την
βοήθεια
µιας
προγραµµατιζόµενης
κάρτας ξηρών επαφών µε δώδεκα
επαφές εξόδου.
Κάθε µονάδα UPS θα επιτρέπει την
επέκταση
της
επικοινωνίας
χρησιµοποιώντας τις παρακάτω θύρες:
RS485.
RS232.
Ethernet 10/100 Mbps µε SNMP
για σύνδεση σε ένα σύστηµα διαχείρισης
Η/Υ.
GPRS.
Το
λογισµικό
διαχείρισης
και
τερµατισµού λειτουργίας θα είναι
διαθέσιµο
µαζί
µε
τις
κάρτες
επικοινωνίας και θα µπορεί να εκτελέσει
τερµατισµό λειτουργίας σε Η/Υ. Επίσης
θα είναι διαθέσιµο στα Αγγλικά και στα
Ελληνικά.
Κάθε µονάδα UPS θα είναι εξοπλισµένη
µε ένα αυτοδιαγνωστικό σύστηµα που
θα λειτουργεί κάθε φορά κατά την
εκκίνηση. Συνεπώς τα ηλεκτρονικά
συστήµατα ελέγχου θα διασφαλίζουν τα
παρακάτω:
Αυτόµατα αντιστάθµιση της τάσης.
Συλλογή πληροφοριών

ΝΑΙ
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απαραίτητων για διάγνωση και έλεγχο
µέσω υπολογιστή (τοπικά ή
αποµακρυσµένα).
∆υνατότητα και ετοιµότητα για
αποµακρυσµένο έλεγχο και services από
τον κατασκευαστή, εφόσον απαιτηθεί
από την Υπηρεσία.
3.3
ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.3.1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΙΑ ΜΕ ΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Κατά τη λειτουργία αυτή, το φορτίο θα
τροφοδοτείται από την γραµµή διπλής
µετατροπής (double-conversion line) η
οποία αποτελείται από τον ανορθωτή
(rectifier), φορτιστή (charger) και
µετατροπέα (inverter). Ο ανορθωτής θα
ΝΑΙ
τροφοδοτείται από την ∆ΕΗ και θα
παρέχει στον µετατροπέα και φορτιστή
το απαιτούµενο συνεχές (DC) ρεύµα
ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα
τάσης στο φορτίο και παράλληλα να
διατηρείται το επίπεδο φόρτισης των
συσσωρευτών.
3.3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΙΑ ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
Στην κατάσταση, που η τάση παροχής
δικτύου της ∆ΕΗ είναι απούσα είτε εκτός
των αποδεκτών ορίων, ο µετατροπέας
θα τροφοδοτείται αυτόµατα από τους
συσσωρευτές ενώ συγχρόνως θα
αποσυνδέεται από τον ανορθωτή. Όλα
τα παραπάνω δεν θα επιφέρουν καµία
διαταραχή στην τροφοδοσία των
φορτίων (αδιάλειπτη παροχή). Με την
αποκατάσταση της τροφοδοσίας του
UPS από το δίκτυο της πόλης είτε την
επαναφορά της τάσης εντός των
ΝΑΙ
αποδεκτών ορίων, η λειτουργία
µεταγωγής σε αυτόνοµη λειτουργία, θα
υλοποιείται αυτόµατα. Ο ανορθωτής θα
τροφοδοτεί συγχρόνως τον µετατροπέα
και τον φορτιστή. Ο µετατροπέας θα
παρέχει την απαιτούµενη ισχύ στο
φορτίο ενώ παράλληλα ο φορτιστής θα
επαναφορτίζει τους συσσωρευτές. Ο
ανορθωτής θα είναι
διαστασιολογηµένος, κατά τρόπο ώστε
να δύναται να παρέχει πλήρη ισχύ στο
σύστηµα µετατροπέα - φορτιστή.
3.3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Στην κατάσταση υπερφόρτισης ή
διακοπής λειτουργίας του UPS, το
ΝΑΙ
σύστηµα θα διασφαλίζει την αυτόµατη
και αδιάλειπτη µετάβαση του φορτίου
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στην τροφοδοσία By Pass µέσω του
στατικού διακόπτη. Η µεταγωγή του
φορτίου στον µετατροπέα θα εκτελείται
αυτόµατα µε την επαναφορά του UPS σε
κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η
µεταγωγή του φορτίου θα µπορεί να
εκτελεστεί επίσης χειροκίνητα και από
τον χειριστή. Επί πλέον, η χειροκίνητη
µεταφορά του φορτίου στην
τροφοδοσία By Pass θα εξασφαλίζει, την
ηλεκτρική αποµόνωση της εξόδου του
µετατροπέα και του στατικού διακόπτη
στην περίπτωση συντήρησης του
συστήµατος (MAINTENANCE BY PASS).
Συµπληρωµατικά, η συγκεκριµένη
λειτουργία θα εξασφαλίζει την εκτέλεση
δοκιµών στο UPS χωρίς να διακοπεί η
παροχή τροφοδοσίας στο φορτίο.
Επίσης, θα παρέχεται δυνατότητα
αποµόνωσης του ανορθωτή και
φορτιστή από την παροχή της ∆ΕΗ.
3.4
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. Το UPS θα διαθέτει προστασία ≥IP
20
β. Το UPS να προστατεύεται από
υπερτάσεις, υπερφορτώσεις και
βραχυκυκλώµατα, µε κατάλληλες
ασφαλιστικές διατάξεις διπλής
προστασίας.
γ. Το φορτίο να είναι προστατευµένο
από βλάβες του µετατροπέα ώστε η τιµή
της τάσης εξόδου να µην υπερβαίνει τα
προκαθορισµένα όρια.
δ. Το UPS θα διαθέτει διηλεκτρική
αντοχή 2820 Vdc και θα αποφεύγει την
δηµιουργία arc για να 1min.
ε. Το UPS θα διαθέτει µόνωση > 2ΜΩ
/ 500 vdc.
στ. Ο ανορθωτής – φορτιστής να είναι
σχεδιασµένος ώστε να διακόπτει τη
λειτουργία του σε περίπτωση που η
συνεχής τάση φθάσει τη µέγιστη
επιτρεπόµενη τιµή.
ζ. Το UPS θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για να λειτουργεί µε τις εξής
συνθήκες:
Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος
χώρου : 0 - 40οC
Σχετική
υγρασία
αέρα
περιβάλλοντος χώρου : 0 έως 95%
Υψόµετρο πάνω από την επιφάνεια

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
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της θάλασσας : 0 – 1.500m.
4.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
4.1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ
Γενικά, η προµήθεια του εξοπλισµού διέπεται από τα κάτωθι πρότυπα:
Construction and safety IEC/EN
62040-1, IEC/EN 60950
Performance and topology IEC
62040-3
Προστασία από υπερτάσεις κατά
EN 62040-1 : 2008 / IEC 62040-1 :
2008, General and safety requirements
for UPS.
EN 61000-4-5 : 2006 ( level 3 ) /
IEC 61000-4-5 : 2005, Testing and
measurement techniques – surge,
immunity test.
EN 61000-4-2 : 2009 / IEC 610004-2 : 2008, Testing and measurements
techniques – Electrostatic discharge
immunity test.
Αντιπαρασιτική προστασία κατά
EN 62040-2 : 2006 / IEC 62040-2 :
2005, Uninterruptible Power Systems (
UPS ), part ( 2 ), Electromagnetic
Compatibility ( EMC ).
EN 61000-2-2 : 2002 / IEC 610002-2 : 2002, Environment – Compatibility
levels for low – frequency conducted
ΝΑΙ
disturbances and signalling in public low
– voltage power supply systems.
EN 61000-4-3 : 2006 + A1 : 2008
+ A2 : 2010 + IS1 : 2009 / IEC 610004-3 :2006, Testing and measurements
techniques – Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test.
EN 61000-4-4 : 2004 + A1 : 2010
/ IEC 61000-4-4 : 2004, Testing and
measurements techniques – Electrical
fast transient / burst immunity test.
EN 61000-4-4 : 2012 / IEC 610004-4 : 2012, Testing and measurements
techniques – Electrical fast transient /
burst immunity test.
EN 61000-4-6 : 2009 / IEC 610004-6 : 2008, Testing and measurements
techniques – Immunity to conducted
disturbances, induced by radiofrequency fields.
EN 61000-4-8 : 2010 / IEC 610004-8 : 2009, Testing and measurements
techniques – Power frequency magnetic
field immunity test.
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EN 61000-4-11 : 2004 / IEC
61000-4-11 : 2004, Testing and
measurements techniques – Voltages
dips, short interruptions and voltage
variations immunity tests.
Το UPS να έχει υποβληθεί και
πιστοποιηθεί σε OVERLOAD TEST.
4.1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κάθε µονάδα UPS θα είναι
πιστοποιηµένη βάσει του προτύπου
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008
για την κατασκευή. Συµπληρωµατικά ο
προµηθευτής ή αντιπρόσωπος θα είναι
πιστοποιηµένος µε ISO 9001:2008 για
εµπορία, εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη UPS, ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών και συσσωρευτών.
4.2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
4.2.1 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ
Εγχειρίδιο χρήσης - λειτουργίας.
Εγχειρίδιο συντήρησης.
Εγχειρίδιο ανταλλακτικών.
Εγχειρίδιο µπαταριών

ΝΑΙ

Η βιβλιογραφία, θα είναι συνταγµένη
τουλάχιστον στην Αγγλική και Ελληνικ
γλώσσα και θα περιλαµβάνει οδηγίες
(εγκεκριµένες από τον/τους
κατασκευαστές των συστηµάτων) για τη
χρήση και τη συντήρηση των
ΝΑΙ συστηµάτων. Η εν λόγω βιβλιογραφία
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
να δοθεί σε τρεις (3) πλήρεις,
ΣΧΕΤΙΚΗ
ξεχωριστές σειρές ή δε αξία τους
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
περιλαµβάνεται στην τιµή του
συστήµατος. Μία πλήρης σειρά της
βιβλιογραφίας θα κατατεθεί µαζί µε την
τεχνική προσφορά για την αξιολόγησή
της τόσο ως προς την πληρότητα όσο
και προς την καταλληλόλητά της από
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Η
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κατά την
αξιολόγηση, θα αναφέρει ρητά ότι η
βιβλιογραφία ελέγχθηκε και είναι πλήρης
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΤΠ.
4.2.2 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θα περιλαµβάνονται όλες οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
το χειρισµό και τη λειτουργία του UPS. Η
ΝΑΙ
θέση και η λειτουργία όλων των
συστηµάτων και οργάνων ελέγχου θα
καλύπτονται µε φωτογραφίες,
περιγραφές καθώς και µε σχέδια που θα
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περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα κάτωθι:
1. Πλήρη περιγραφή του UPS.
2. Προετοιµασία για τη λειτουργία και
χρήση του UPS αµέσως µετά την
παραλαβή.
4.2.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το UPS θα συνοδεύεται από ένα
εγχειρίδιο συντήρησης στο οποίο θα
περιλαµβάνονται αναλυτικές οδηγίες για
τον εντοπισµό των βλαβών του
συστήµατος µε τη χρήση των
ενσωµατωµένων δυνατοτήτων ελέγχου.
Επίσης, θα περιλαµβάνονται οδηγίες για
την προληπτική συντήρηση του
συστήµατος και τις απαραίτητες
ρυθµίσεις, ενώ θα υπάρχει και
αναλυτικός κατάλογος, µε τα
απαραίτητα εργαλεία και τις συσκευές
που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών αυτών.
4.2.4 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Το UPS, θα συνοδεύεται από
καταλόγους ανταλλακτικών κατά
προτίµηση σε οπτικούς δίσκους (CD
ROM) αναγνώσιµους από συµβατά PC
(χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης
ή πρόσθετο Software ή Hardware), ή σε
βιβλία. Επίσης, θα περιέχουν ένα
εύχρηστο ευρετήριο περιεχοµένων.
4.2.5 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
Στο εγχειρίδιο αυτό θα περιλαµβάνονται
αναλυτικές οδηγίες για την
αντικατάσταση των µπαταριών καθώς
και κατάλογος µε όλα τα απαραίτητα
εργαλεία και συσκευές για την εκτέλεση
των παραπάνω εργασιών.
4.2.6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Στην προσφορά να περιλαµβάνεται
αναλυτικός πίνακας (τιµοκατάλογος)
ανταλλακτικών και ειδικών εργαλείων
που συνίσταται από τον κατασκευαστή
για την τεχνική υποστήριξη του
τροφοδοτικού για περίοδο δέκα (10)
ετών µετά τη λήξη του χρόνου της
σύµβασης. Η Υπηρεσία θα έχει το
δικαίωµα µε την υπογραφή της
σύµβασης, ή αργότερα και σε προθεσµία
έξι (6) µηνών, να αποφασίσει για την
προµήθεια ανταλλακτικών που είναι
αναγκαία για τη συγκρότηση αρχικού
αποθέµατος για την υποστήριξη του
UPS.

ΝΑΙ
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5.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
5.1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αφορά την προµήθεια, µεταφορά και
εγκατάσταση νέας µονάδας UPS. Το
συνολικό έργο θα είναι πλήρες και
λειτουργικό. Στο συνολικό
προϋπολογιστικό τίµηµα
περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
H προµήθεια, µεταφορά επί
τόπου του έργου, τοποθέτηση εντός
του χώρου µε οποιονδήποτε τρόπο
(συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε
επέµβασης και αποκατάστασης σε
δοµικά στοιχεία και χρήσης
µηχανηµάτων εάν αυτό είναι
απαραίτητο) και πλήρη εγκατάσταση
και παράδοση σε κανονική λειτουργία:
Μονάδας UPS.
Βάση UPS κατάλληλων
διαστάσεων, ύψους 200mm.
Πεδίο Εισόδου, Εξόδου UPS &
Maintenance By-pass.
∆ιακοπτικού Υλικού.
Καλωδίων.
Συνδετήριων αγωγών Στοιχείων
Συσσωρευτών.
Λοιπών µικροϋλικώνγια παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία
συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών,
µετρήσεων και ρυθµίσεων.
Η καθαίρεση και
επανατοποθέτηση δοµικών στοιχείων
του κτιρίου (παράθυρα, πόρτες) ή η
διάνοιξη πρόχειρων ανοιγµάτων επί
χωρισµάτων και η αποκατάστασή
τους.
5.1.2 ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΩΡΟΥ
Έκαστος
ενδιαφερόµενος
προµηθευτής - εταιρεία, πριν την
υποβολή της αντίστοιχης οικονοµικής
προσφοράς,
υποχρεούται
να
επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας
–
Αυτοπροσώπως
προσκοµίζοντας σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα περί ιδιότητος του και
σχέσης µε την εταιρία είτε δια
Νόµιµου Εκπροσώπου µε σχετική
εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια
υπηρεσία - όπου θα του επιδειχθεί ο
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χώρος
εγκατάστασης
του
τροφοδοτικού και θα λάβει πλήρη
γνώση του τόπου και των συνθηκών
του έργου. Το κόστος για την ορθή
εγκατάσταση
του
νέου
UPS
περιλαµβανοµένων των υλικών που
απαιτούνται, θα περιλαµβάνονται στην
συνολική
τιµή
της
οικονοµικής
προσφοράς και δεν θα τιµολογηθεί επί
πλέον.
Στο
φάκελο
δικαιολογητικών
συµµετοχής θα συµπεριλαµβάνεται
απαραίτητα και Υπεύθυνη ∆ήλωση
επίσκεψης της εταιρείας και αυτοψίας
επί τόπου του έργου.
Ο προµηθευτής θα µεταφέρει το υπό
προµήθεια τροφοδοτικό στον τόπο
εγκατάστασης, θα εκτελέσει όλες τις
εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης,
ρύθµισης µε το δίκτυο και θα το
παραδώσει σε καλή και σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου λειτουργία, µε
δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της ΠΑ. Επί πλέον
σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, οι
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας και το
έργο λειτουργίας της δεν θα
επηρεαστεί.
5.1.3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Λόγω της ανάγκης άµεσης υλοποίησης
του έργου, ο χρόνος παράδοσης του
υπό προµήθεια UPS είναι 60 ηµέρες.
5.2
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5.2.1 ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
α. Παροχή χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας του UPS για τριάντα έξι
(36) µήνες, από την εγκατάσταση του
συστήµατος. Κατά το παραπάνω
χρονικό διάστηµα, χωρίς επιβάρυνση
της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος, θα
αντικαθιστά ή θα επισκευάζει τµήµατα
ή και ολόκληρο το σύστηµα, για
βλάβη ή φθορά, που δεν θα οφείλεται
σε ζηµία είτε εξωτερικό αίτιο, αλλά
διαπιστωµένα σε αστοχία υλικού,
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών.
Υποχρεούται δε, για την παράδοση
των νέων εξαρτηµάτων εντός
48ώρου.
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β. Παροχή χρόνου εγγύησης καλής
λειτουργίας της συστοιχίας
συσσωρευτών για πέντε (5) έτη, από
την εγκατάσταση του συστήµατος.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα,
χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, ο
ΝΑΙ
Ανάδοχος, θα αντικαθιστά τµήµατα ή
και ολόκληρη την συστοιχία, για
βλάβη ή φθορά, που δεν θα οφείλεται
σε ζηµία είτε εξωτερικό αίτιο, αλλά
διαπιστωµένα σε αστοχία υλικού.
Υποχρεούται δε, για την παράδοση
των νέων εξαρτηµάτων εντός µήνα.
γ. Παροχή εγγύησης για την
αντισκωριακή προστασία του
ΝΑΙ – ΝΑ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ
συστήµατος για διάστηµα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών.
δ. Παροχή εγγύησης για την
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και
ΝΑΙ – ΝΑ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ
µπαταρίες του συστήµατος για δέκα
έτη (10) τουλάχιστον.
ε. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς
τον προµηθευτή για παροχή τεχνικής
ΝΑΙ
βοήθειας θα ικανοποιούνται σε δυο (2)
ηµέρες το αργότερο.
στ. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης
αρχίζει από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη
ΝΑΙ
λειτουργία του UPS, η οποία θα
πιστοποιείται µε υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλου µεταξύ Αναδόχου και
της Υπηρεσίας.
ζ. Στις περιπτώσεις που ο
κατασκευαστής του εξοπλισµού
παρέχει εγγύηση µικρότερου χρονικού
ΝΑΙ
διαστήµατος από τα ανωτέρω, τότε το
υπόλοιπο εγγυώµενο χρονικό
διάστηµα θα αναλαµβάνεται από τον
ανάδοχο.
5.2.2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Παροχή χρόνου Υποχρεωτικής
Συντήρησης του UPS από τον
Ανάδοχο, για τριάντα έξι (36)
τουλάχιστον µήνες, από την
εγκατάσταση του συστήµατος. Κατά
τη διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής
ΝΑΙ – ΝΑ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΕΙ
συντήρησης:
Αν διαπιστωθεί ανωµαλία στο
UPS, που δεν οφείλεται σε ζηµία ή
εξωτερικό αίτιο, στη διάρκεια του
χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, ο
Ανάδοχος θα υποχρεούται στην άµεση
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ανταπόκριση µε δικές του δαπάνες. Η
σηµειούµενη ανωµαλία θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται από τον Ανάδοχο
εντός είκοσι τεσσάρων(24) ωρών από
την ώρα ειδοποιήσεώς του.
Θα υπάρχει διαθεσιµότητα
ανταλλακτικών για το UPS.
Το κόστος για όλες τις αστοχίες των
εξαρτηµάτων που θα παρουσιασθούν
κατά την περίοδο εγγύησης θα
βαρύνει τον Ανάδοχο και υποχρεούται
για την παράδοση των νέων
εξαρτηµάτων εντός 48ώρου.
5.3
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
α.
Ο προµηθευτής χωρίς έξοδα
της Υπηρεσίας, να αναλαµβάνει ρητά
την
υποχρέωση
για
παροχή
εκπαίδευσης σε τόπο, χρόνο που θα
υποδείξει εντός της περιοχής Αττικής
και σε προσωπικό που θα του
υποδειχθεί από την ΠΑ, η οποία κατ’
ελάχιστο θα καλύπτει το χειρισµό,
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή
(στο µέγιστο δυνατό βαθµό) του
προσφερόµενου
UPS
µε
βάση
"αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης"
που θα υποβάλει µαζί µε την
προσφορά και στο οποίο θα δίνεται η
χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης.
β.
Σε
περίπτωση
που
ο
προµηθευτής δε διαθέτει κατάλληλο
τεχνικό προσωπικό θα υποχρεούται
στη µετάκληση τεχνικού προσωπικού
της κατασκευάστριας εταιρείας του
υπό προµήθεια UPS, ώστε µε
συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα
να µπορεί να καλύψει πλήρως τον
τοµέα της εκπαίδευσης, πριν από την
παραλαβή
του
UPS.
γ.
Εφ' όσον είναι αδύνατη η
κάλυψη
του
αντικειµένου
της
εκπαίδευσης
στην
Ελλάδα
ο
προµηθευτής µπορεί να προτείνει
εκπαίδευση του Τεχνικού προσωπικού
της ΠΑ στο εξωτερικό και στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας που
αντιπροσωπεύει.
Στην περίπτωση
αυτή όλα τα έξοδα (µετάβασης,
επιστροφής, διαµονής, εκπαίδευσης)
θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις
η µη υποβολή αναλυτικού

ΝΑΙ
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προγράµµατος εκπαίδευσης στο
προσφερόµενο UPS θα αποτελέσει
λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
signed by
EMMANOU Digitally
EMMANOUIL VENIERIS
2019.01.08
IL VENIERIS Date:
11:29:29 +02'00'

Σγός (ΜΕ) Εµ. Βενιέρης
Επιτελής Γ2

Ασµχος (ΜΕ) Ν. Μαρινάκης
Τµηµατάρχης Γ2/3

ΕΛ∆Α/Α / Προληπτικός Έλεγχος

Σµχος (ΜΕ) Γ. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής Γ2
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. ∆. 24/18)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας…………………………
Κατάστηµα…………………………………….
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύησή µας υπ΄ αριθµ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………….
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
………………….
για
την
Εταιρεία
………………………………………………………….., ΑΦΜ : …………………………., οδός
………………………….. αριθµός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την
Εταιρεία 1) …………………………... και 2) ……………………………. ατοµικά για κάθε
µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της
ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την
προµήθεια ………………………..… σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ………………...
διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς
της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας…………………………
Κατάστηµα…………………………………….
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….), ΑΦΜ : ……………………, οδός …………………….. αριθµ.
……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που
θα
καλύπτει
την
προµήθεια
…………………………..….,
συνολικής
αξίας
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθµ. …../2018 διακήρυξης της
Υπηρεσίας Προµηθειών της ΠΑ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η
εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για
ΕΥΡΩ
……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας
και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας…………………………
Κατάστηµα…………………………………….
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………
Προς :
Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία ………………………….),
ΑΦΜ : ………………., οδός …………………….. αριθµ. ……………. ως ανάδοχος
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια
…………………………..………….,συνολικής αξίας ……………………… (εκτελούµενη
δυνάµει της υπ΄ αριθ. …../2018 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προµηθειών της ΠΑ) και ότι
σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία)
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου προς το 3% της
καθαρής αξίας του συµβατικού αντικειµένου δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας
και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ονοµασία Τράπεζας…………………………
Κατάστηµα…………………………………….
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται
Εγγύηση µας υπ΄ αριθµ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο
οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας
……………………………………….. ∆/νση………………………………………………, ΑΦΜ
…………για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το
% της συµβατικής αξίας
εκ………….ΕΥΡΩ της µε αριθµ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω
εταιρεία για την προµήθεια ……………………………….της (αριθµ. ∆ιακ/ξης…..) προς
κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 72 του Ν.
4412/16.
– Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
– Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
– Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την
επιστροφή της σ΄ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά
ισχύ.
– Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆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.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
signed by
EMMANOUIL Digitally
EMMANOUIL VENIERIS
Date: 2019.01.08 11:30:30
VENIERIS
+02'00'

Σγός (ΜΕ) Εµ. Βενιέρης
Επιτελής Γ2

Ασµχος (ΜΕ) Ν. Μαρινάκης
Τµηµατάρχης Γ2/3

ΕΛ∆Α/Α / Προληπτικός Έλεγχος

Σµχος (ΜΕ) Γ. Καλογερόπουλος
∆ιευθυντής Γ2
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