22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μαρτίου 2022
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Προέκταση Αγ. Δημητρίου
Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Μαρία Σιούλα
Τηλ.: 2310205534, - 2310205443
Φαξ: 2310219719
E-mail: sioula@kaftanzoglio.gr
info@kaftanzoglio.gr

Θεσσαλονίκη

18

Αρ. Πρωτ.: 400

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
(Τέρμα Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη)
ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.290,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α)
cpv: 37415000-0

1

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.6 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1 Έγγραφα σύμβασης
2.1.2 Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.4 Γλώσσα
2.1.5 Εγγυήσεις
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
2.2.8 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.2.9 Αποδεικτικά μέσα
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
-Κριτήριο ανάθεσης
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

2

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
4.3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
4.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
4.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.4 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
6.4 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
-

Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
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-

Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις»,

-

Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,

-

Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας»,

-

Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

Ν. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

Η με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).

-

Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»,

-

Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες δαπάνες», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3871/2010 και ισχύει,

-

ΥΑ 17112 ΦΕΚ 847/Β/2000 «περί του Κανονισμού λειτουργίας των
Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων»,

-

Υπ’ αριθμ. 5/09-09-2022, θέμα 1.2 απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης
του Κ.Ε.Σ, με την οποία ενέκρινε το αναλυτικό τεύχος της παρούσας
διακήρυξης, με τα παραρτήματα και την περίληψη αυτής.
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-

Η από 8-11-21 προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του
Κ.Ε.Σ και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

-

Την με αριθμ. Πρωτοκ. 2125(21)/03-01-22 Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (Α/Α 917) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.
ΨΨΕΚ7ΛΛ-ΡΕΟ).

-

Την με αριθμ. Πρωτοκ. 79/19-01-22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α/Α 24) του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου περί δέσμευσης
πίστωσης ποσού (Α.Δ.Α. Ω2ΩΛ469ΗΥΗ-1Δ2).

-

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Κ.Ε.Σ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΡ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Ταχυδρομικός Κωδικός

54638

Τηλέφωνο

2310 200082, 2310 205534

Φαξ

2310 219719

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@kaftanzoglio.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥΛΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://kaftanzoglio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Κύρια Δραστηριότητα Αρχής
Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο είναι ένα αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο
διεθνούς εμβέλειας που στόχο του έχει την προαγωγή του αθλητικού
πνεύματος.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν

ηλεκτρονική

πρόσβαση

μέσω

της

Διαδικτυακής

Πύλης

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες το οποίο είναι προσβάσιμο
από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Καυτανζογλείου
Εθνικού Σταδίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2310/200082, 2310/205534.
1.2 Στοιχεία διαδικασίας-χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση Σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την από 8-112121 μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση είναι οι εξής:
6
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- Η Μητροπολιτική Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ) της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για το ποσό των 45.000 ευρώ. Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.21.01.721.9899.νγ.01 (αναβάθμιση
και εκσυγχρονισμός αθλητικού εξοπλισμού Εθνικού Καυτανζογλείου Σταδίου
για την πραγματοποίηση αθλητικών διοργανώσεων στίβου) σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Μ.Ε.Θ και
- Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο για το ποσό των 6.200 ευρώ. Η δαπάνη για
την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 001.1271 (προμήθεια ειδών αθλητισμού)
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022

του

Φορέα.
1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού του
Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου για την πραγματοποίηση αθλητικών
διοργανώσεων στίβου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 41.290,32€ πλέον Φ.Π.Α
24% 9.909,68€ και συνολικά στις 51.200€.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) CPV 37415000-0 «Αθλητικός
Εξοπλισμός».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο του
εξοπλισμού και όχι για μέρος του.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η
Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
7
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Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
1.5 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

http://www.promitheus.gov.gr, όπου

έλαβε
Συστημικό Αριθμό : 157062
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκε

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΑΔΑ: 9Κ3Α469ΗΥΗ-ΗΨΠ)
Η Διακήρυξη καταχωρηθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://www.kaftanzoglio.gr.
1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής

και

εργατικής

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν.

8

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες
Έγγραφα Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της.
β) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα

παροχής

συμπληρωματικών

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους

πληροφοριών

–

διευκρινίσεων

στο σύστημα οικονομικούς φορείς,

δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό

αρχείο

με

το

κείμενο των

ερωτημάτων

είναι

ψηφιακά

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
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άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν
από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Τα

αποδεικτικά

έγγραφα

συντάσσονται

στην

ελληνική

γλώσσα

ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
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εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή
τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού

που

αφορά

αλλοδαπή

Επιχείρηση

με

τη

μορφή

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων
από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
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οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του
Κ.Ε.Σ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της
παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από της διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης, αντί των αναφερόμενων στοιχείων (α) έως (ια). Η
αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς που υπογράφουν
τις προσφορές τους ότι η ίδια ή και τρίτοι για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς τους στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, λαμβάνοντας κάθε
μέτρο για τη ασφάλεια της επεξεργασίας και της προστασίας τους από κάθε
μορφής αθέμιτη επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής-κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι

ενώσεις

οικονομικών

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.024 ευρώ
(2% επί της τιμής της προμήθειας).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 28 Νοεμβρίου 2022, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο
πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή
β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 73 έως 78 ν.4412/2016, ή
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά, ή
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή
ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του
άρθρου 2 ν.4412/2016, ή
στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 ν.4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2, στους
λοιπούς προσφέροντες μετά από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης,
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων
προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2
(εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα)
του

Ποινικού

Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την
έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία),
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β
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(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’
265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ή

συνδέονται

με

την

προσβολή

αυτών

των

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη
σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020
(Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για
την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των
άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου
2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
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
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για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του
Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην 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 ή
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

17

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν
υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του
άρθρου 79 ν.4412/2016, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός
φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 ν.4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93),
περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα
αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 ν.4412/2014, περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 ν.4412/2016,
περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια

κατά

την

εκτέλεση

ουσιώδους

απαίτησης

στο

πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών
απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 79 ν.4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό
τρόπο

παραπλανητικές

πληροφορίες

που

ενδέχεται

να

επηρεάσουν

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
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θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις
περιπτώσεις της παρ. 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα,
όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.4. του άρθρου 73
ν.4412/2016.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παρ. 1 και στην παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής,
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη
των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7, εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 8 και 9 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα
I του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

Χώρου

(Ε.Ο.Χ)

ή

σε

τρίτες

χώρες

που

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

21

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται
να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να
πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 (Σύστημα
Διαχείρισης
διαγωνισμού

Ποιότητας)
και

τις

ή

ισοδύναμο

προδιαγραφές

σχετικό

με

το

πιστοποίησης

αντικείμενο

της

του

παγκόσμιας

ομοσπονδίας στίβου (IAAF).
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Καθώς δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, δεν δύνανται να στηριχθούν σε
τρίτους.
2.2.9 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της ιδίας παραγράφου της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
Ευρωπαικό

Ενιαίο

Έγγραφο

Σύμβασης

(ΕΕΕΣ),το

οποίο

αποτελεί

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
2 του Κανονισμού ΕΕ 2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.10 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους,

κρίνονται κατά την υποβολή της

προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων,

εικονικό

φάκελο

επιχείρησης,

ηλεκτρονικό

σύστημα

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως
του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) τους διαχειριστές
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
τον Πρόεδρο ,καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
β) για την παράγραφο 2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας που να
είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του άλλως να έχει εκδοθεί 3
μήνες πριν την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν
να προσκομίσουν:
1. Για την απόδειξη των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό
ενημερότητας από την Α.Α.Δ.Ε.
2. Για την απόδειξη των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό από τον e-ΕΦΚΑ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
γ) Για την παράγραφο 2.2.3 περίπτωση 2Α πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας που να έχει
εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
προσκομίζουν:
1. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας του αρμόδιου
Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό

συμβιβασμό

ή

υπό

αναγκαστική

διαχείριση

ή δικαστική

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν επαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις Ι.Κ.Ε
απαιτείται πιστοποιητικό από το ΓΕ.ΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν λυθεί ή δεν κατατέθηκε αίτηση για λύση του νομικού προσώπου ενώ
για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό από το ΓΕ.ΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων.
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3. Έγγραφο του taxisnet από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει γίνει
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του άλλοι
αναφερόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
5. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.

2.

Για

την

απόδειξη

της

καταλληλόλητας

για

την

άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν:
α) Νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος προκειμένου να προκύπτει
η δραστηριοποίηση στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών, όπως το ΦΕΚ
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ). Σε περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων θα
υποβάλλεται βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών
φυσικού προσώπου –ατομικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ο
κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων .
β) Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας

οι

οικονομικοί

φορείς

προσκομίζουν

πιστοποιητικό

ISO

9001:2015 σε ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
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καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει
των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο
κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η
πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό
πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους

απαλλάσσονται

από

την

υποχρέωση

υποβολής

των

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους
υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
Διακήρυξη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.4), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο

ηλεκτρονικό

σύστημα

(ΕΣΗΔΗΣ-

Διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
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χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε
περιπτώσεις

τεχνικής

αδυναμίας

λειτουργίας

του

ΕΣΗΔΗΣ,

η

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
σχετική ανακοίνωσή της.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά

σύμφωνα με τις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως 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.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας

τις

αντίστοιχες

ειδικές

ηλεκτρονικές

φόρμες

του

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η
όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως
άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής

προσφοράς τα οποία

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,

όταν αυτό

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά»
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως προβλέπεται στις
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρούσα
διακήρυξη. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙI),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος

της Διακήρυξης,

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό

μορφή

υπεργολαβίας σε

τρίτους,

καθώς και

τους

υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην
παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα
προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες προμήθειες.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην οικονομική

προσφορά

θα

πρέπει

επι

ποινή

αποκλεισμού

να

αναγράφεται το τελικό προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς. Η
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ολόγραφη αναγραφή του προσφερόμενου ποσού υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η
οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο
“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω
τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και δεν αναπροσαρμόζονται.
Δεν γίνονται δεκτές –με ποινή αποκλεισμού –εναλλακτικές προσφορές.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης και
δ) η προσφορά αφορά μέρος και όχι το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος
της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται,
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.4. (Γενικοί όροι
υποβολής

προσφορών,

Χρόνος

και

τρόπος

υποβολής

προσφορών,

Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς,
Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών, Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν

επιδέχονται

συμπλήρωση

ή

διόρθωση

ή

εφόσον

επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
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και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσης
διακήρυξης.
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές .Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
περ.γ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση.
στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των

προσφορών

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022
και ώρα 10:00 π.μ.



Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

«Οικονομική

Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή.
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, 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.
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 και ειδικότερα:
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων

στο

ΕΕΕΣ,

ή

όταν

λείπουν συγκεκριμένα

έγγραφα,

να

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν
τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης
των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς μόνο των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
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προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,

το οποίο

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των
οικονομικών προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα
αρχή προς έγκριση.
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.
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
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Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια
συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η
ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Αν οι ισοδύναμες
προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»),

η

οποία

κοινοποιείται

με

επιμέλεια

αυτής

στους

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά

της

ανωτέρω

απόφασης

χωρεί

προδικαστική

προσφυγή,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αναθέτουσα αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
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 ψηφιακή υπογραφή.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό
ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα
ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102
ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης σε αυτόν.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα
με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη
δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της
πρόσκλησης της παρ. 1.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης,
κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 ν.4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας:
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 εφόσον:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι εκ
προθέσεως απατηλά ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού-κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση
ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
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δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
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. Επισημαίνεται
ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η

αναθέτουσα

αρχή

κοινοποιεί

μέσω

της

λειτουργικότητας

της

«Επικοινωνίας» την απόφαση κατακύρωσης στην οποία αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως,
όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72
ν.4412/2016, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της
παρούσας διακήρυξης.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
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α) Η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους οικονομικούς
φορείς που δεν αποκλείσθηκαν,
β) Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε
περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372, περί δικαστικής
προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης,
γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά
την έννοια του άρθρου 104 ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης.
Μετά την οριστικοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» να
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον
ανάδοχο.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές-Προσωρινή και οριστική δικαστική
προστασία.
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 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
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο
363 ν. 4412/2016.
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα:
α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει
στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής,
γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως
και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία
διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 άρθρου 366 του ιδίου νόμου.
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να
θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 ν.4412/2016, περί άσκησης
προσφυγής και άσκησης παρέμβασης.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά
κοινοποίησης της περ. α’ , στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της
επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την
προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά
έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αν ο
διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
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.
Β. Όποιος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και
υφίσταται ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της
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νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων, μπορεί, με το ίδιο δικόγραφο, να
ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της
Α.Ε.Π.Π.. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της
προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή
η προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την εν λόγω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί, αντιστοίχως, έως τη συζήτηση της αίτησης. Όταν η Α.Ε.Π.Π.
απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή, νομιμοποιούνται παθητικώς η
Α.Ε.Π.Π. και η αναθέτουσα αρχή. Όταν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, νομιμοποιείται παθητικώς μόνο η Α.Ε.Π.Π.. (άρθρο
372 ν.4412/2016).
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν
προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον
της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή,
εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του αρθρ. 372 ν.4412/2016 μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της
σύμβασης.
Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη
γνώση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ή από την παρέλευση της προθεσμίας για
την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1 άρθρου 367
ν. 4412/2016 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των
αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την
κατάθεση του δικογράφου. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου Τμήματος ορίζει με
πράξη του τον εισηγητή, καθώς και την ημέρα και την ώρα εκδίκασης της
αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του
αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή
την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου
διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου
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Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της
αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω
πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων.
Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση
κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του
Δικαστηρίου της παρ. 3 άρθρ. 372 ν.4412/2016

κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 του ιδίου άρθρου το αρμόδιο δικαστήριο
αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με
την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 άρθρου 372 ν. 4412/2016 το αρμόδιο
δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η
σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη
συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του
π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά
τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν
από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος
δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
373 ν.4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία
εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105
ν.4412/2016, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει
χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 3 άρθρου 105 ν. 4412/2016,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 ν. 4412/2016, περί
χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως,
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
ενώ το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 4% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, 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 εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας

τα

σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις

συνεργασίας.

Σε

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση
της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο,
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με
τα αποδεικτικά μέσα της ιδίας παραγράφου της παρούσας, εφόσον το τμήμα
της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
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 Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθειών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α για την παράδοση του αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις :
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
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σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(άρθρο 375 παρ. 7 Ν.4412/16 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 36 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ως ποσοστό επί του καθαρού
ποσού.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά αντικείμενα ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το αντικείμενο δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν το αντικείμενο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων αντικειμένων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αντικείμενα
που

παραδόθηκαν

εκπρόθεσμα

επηρεάζουν

τη

χρησιμοποίηση

των

αντικειμένων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού
φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση

καθίσταται

οριστική.

Αν

ασκηθεί

εμπρόθεσμα

προσφυγή,

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης ,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου
205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 Διάρκεια σύμβασης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις προμήθειες στους χώρους της
Αναθέτουσας Αρχής (Προέκταση Αγίου Δημητρίου-Θεσσαλονίκη) εντός τριών
(3) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η εν’ λόγω περίπτωση αφορά
παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αλλιώς
τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκεινται στις προϋποθέσεις και τους όρους
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 5.2 της παρούσας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια για την υποδοχή των αντικειμένων και την επιτροπή παραλαβής,
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αντικείμενο, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Μετά από κάθε προσκόμιση αντικειμένου στους χώρους της Αρχής, ο
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο
από την επιτροπή παραλαβής της Αρχής, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το αντικείμενο, η ποσότητα και την ημερομηνία της σύμβασης
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
6.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του
άρθρου 221 του Ν.4412/16

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208

ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί
και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα

(μακροσκοπικό

–

οριστικό-

παραλαβής

του

υλικού

με

παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες

επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους. Αν η
παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο
208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα
από

γνωμοδότηση

του

αρμόδιου

οργάνου,

μπορεί

να

εγκρίνεται

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
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μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής της τιμής.
6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος
καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην
παρούσα, η Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου, η Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει
μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει
να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο
έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Κ.Ε.Σ.

Καλυψώ Γούλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα είναι η
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ως προδιαγραφές των παρακάτω υλικών, ορίζονται οι προδιαγραφές
πιστοποίησης της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου (IAAF)

α/α

ΥΛΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ
σφύρα 3 kg προπόνησης μεταλλική

3

30

90

σφύρα 3 kg αγώνα μεταλλική

3

35

105

σφύρα 4 kg προπόνησης μεταλλική

3

32

96

σφύρα 4 kg αγώνα μεταλλική

4

50

200

σφύρα 5 kg προπόνησης μεταλλική

4

35

140

σφύρα 5 kg αγώνα μεταλλική

4

60

240

σφύρα 6 kg προπόνησης μεταλλική

4

46

184

σφύρα 6 kg αγώνα μεταλλική

4

70

280
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σφύρα 7,260 kg προπόνησης μεταλλική

4

48

192

σφύρα 7,260 kg αγώνα μεταλλική

4

80

320

λαβές σφύρας

10

30

300

σύρματα για σφύρες

10

15

150

σφαίρα 3 kg προπόνησης μεταλλική

3

25

75

σφαίρα 3 kg αγώνα μεταλλική

3

30

90

σφαίρα 4 kg προπόνησης μεταλλική

4

25

100

σφαίρα 4 kg αγώνα μεταλλική

4

35

140

σφαίρα 5 kg προπόνησης μεταλλική

4

25

100

σφαίρα 5 kg αγώνα μεταλλική

4

38

152

σφαίρα 6 kg προπόνησης μεταλλική

4

30

120

σφαίρα 6 kg αγώνα μεταλλική

4

40

160

σφαίρα 7,260 kg προπόνησης μεταλλική

4

35

140

σφαίρα 7,260 kg αγώνα μεταλλική

4

45

180

δίσκος 1 kg προπόνησης μεταλλικός με

4

40

160

4

90

360

4

50

200

πλαστικό

κάλυμμα

δίσκος 1 kg αγώνα μεταλλικός με πλαστικό
κάλυμμα
δίσκος 1,5 kg προπόνησης μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα
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δίσκος 1,5 kg αγώνα μεταλλικός με πλαστικό

4

100

400

4

60

240

4

110

440

4

70

280

4

120

480

ακόντιο 400 gr αγώνα

4

50

200

ακόντιο 500 gr αγώνα

4

55

220

ακόντιο 600 gr προπόνησης

4

60

240

ακόντιο 600 gr αγώνα

4

130

520

ακόντιο 700 gr προπόνησης

4

70

280

ακόντιο 700 gr αγώνα

4

140

560

ακόντιο 800 gr προπόνησης

4

80

320

ακόντιο 800 gr αγώνα

4

150

600

ταινία πάνινη για τομείς ρίψεων 5cm

400

2,5

1.000

δοχείο μαγνησίας με βάση μεταλλικό

3

100

300

στυλοβάτες ύψους προπόνησης set

1

140

140

στυλοβάτες ύψους αγώνων set

1

756,82

756,82

κάλυμμα
δίσκος 1,750 kg προπόνησης μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα
δίσκος 1,750 kg αγώνα μεταλλικός με πλαστικό
κάλυμμα
δίσκος 2 kg προπόνησης μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα
δίσκος 2 kg αγώνα μεταλλικός με πλαστικό
κάλυμμα
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λάστιχα για ύψος

10

15

150

πήχεις ύψους

4

120

480

πήχεις επί κοντώ

3

160

480

βαλβίδες για μήκος - τριπλούν

3

120

360

μετροταινίες 30 μέτρων πλαστικές

3

30

90

μετροταινίες 30 μέτρων μεταλλικές

2

80

160

μετροταινίες 100 μέτρων πλαστικές

2

50

100

μετροταινίες 100 μέτρων μεταλλικές

2

110

220

ηλεκτρονικές ζυγαριές 0,5γρ

2

130

260

βατήρας μεταλλικός

8

185

1.480

όργανο μέτρησης ανέμου

1

800

800

Εμπόδια ολυμπιακού τύπου

85

205

17.425

Στρώμα ενόργανης γυμναστικής
- σκληρότητα 60%
- εξωτερικό κάλυμμα : συνθετική δερματίνη,
αδιάβροχο,υψηλής αντοχής,αντιολισθητικό

12

110

- γέμιση : ενισχυμένο συμπιεσμένο αφρώδες
υλικό,

1320,00

υψηλής πυκνότητας, πιστοποιημένο.
Δίσκοι βαρών με επένδυση λάστιχο
-0,5kg

30

3

90,00

-1kg

30

4

120,00

-2kg

22

8

176,00
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-5kg

22

20

440,00

-10kg

20

38

760,00

-15kg

20

55

1100,00

-20kg

18

75

1350,00

Μπάρα βαρών (Ολυμπιακού Τύπου
περιστρεφόμενη)

5

200
1000,00

Επίστρωμα στρώματος επι κοντώ (antispike ) 45
m3
- πάχος 70 mm.
- επένδυση antispike
- δικτυωτό ύφασμα

1

37,30

- ανθεκτικό στα καρφιά των υποδημάτων των
αθλητών,
και στις δύο πλευρές του
- να προσαρμόζεται στο κυρίως στρώμα με
ιμάντες και

1678,50

δέστρες ασφαλείας από ανοξείδωτο ατσάλι.
ΣΥΝΟΛΟ

41.290,32

ΦΠΑ 24%

9.909,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51.200,00
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Σύμβαση : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ»
α/α

ΥΛΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

σφύρα 3 kg προπόνησης μεταλλική

3

σφύρα 3 kg αγώνα μεταλλική

3

σφύρα 4 kg προπόνησης μεταλλική

3

σφύρα 4 kg αγώνα μεταλλική

4

σφύρα 5 kg προπόνησης μεταλλική

4

σφύρα 5 kg αγώνα μεταλλική

4

σφύρα 6 kg προπόνησης μεταλλική

4

σφύρα 6 kg αγώνα μεταλλική

4

σφύρα 7,260 kg προπόνησης μεταλλική 4
σφύρα 7,260 kg αγώνα μεταλλική

4

λαβές σφύρας

10

σύρματα για σφύρες

10

σφαίρα 3 kg προπόνησης μεταλλική

3

σφαίρα 3 kg αγώνα μεταλλική

3

σφαίρα 4 kg προπόνησης μεταλλική

4

σφαίρα 4 kg αγώνα μεταλλική

4

σφαίρα 5 kg προπόνησης μεταλλική

4

σφαίρα 5 kg αγώνα μεταλλική

4

σφαίρα 6 kg προπόνησης μεταλλική

4

σφαίρα 6 kg αγώνα μεταλλική

4

σφαίρα 7,260 kg προπόνησης
μεταλλική

4

σφαίρα 7,260 kg αγώνα μεταλλική

4

δίσκος 1 kg προπόνησης μεταλλικός με
πλαστικό
κάλυμμα

4

δίσκος 1 kg αγώνα μεταλλικός με
πλαστικό
κάλυμμα

4
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δίσκος 1,5 kg προπόνησης μεταλλικός με 4
πλαστικό κάλυμμα
δίσκος 1,5 kg αγώνα μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα

4

δίσκος 1,750 kg προπόνησης μεταλλικός 4
με πλαστικό κάλυμμα
δίσκος 1,750 kg αγώνα μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα

4

δίσκος 2 kg προπόνησης μεταλλικός με
πλαστικό κάλυμμα

4

δίσκος 2 kg αγώνα μεταλλικός με
πλαστικό
κάλυμμα

4

ακόντιο 400 gr αγώνα

4

ακόντιο 500 gr αγώνα

4

ακόντιο 600 gr προπόνησης

4

ακόντιο 600 gr αγώνα

4

ακόντιο 700 gr προπόνησης

4

ακόντιο 700 gr αγώνα

4

ακόντιο 800 gr προπόνησης

4

ακόντιο 800 gr αγώνα

4

ταινία πάνινη για τομείς ρίψεων 5cm

400

δοχείο μαγνησίας με βάση μεταλλικό

3

στυλοβάτες ύψους προπόνησης set

1

στυλοβάτες ύψους αγώνων set

1

λάστιχα για ύψος

10

πήχεις ύψους

4

πήχεις επί κοντώ

3

βαλβίδες για μήκος – τριπλούν

3

μετροταινίες 30 μέτρων πλαστικές

3

μετροταινίες 30 μέτρων μεταλλικές

2

μετροταινίες 100 μέτρων πλαστικές

2

μετροταινίες 100 μέτρων μεταλλικές

2

ηλεκτρονικές ζυγαριές 0,5γρ

2

βατήρας μεταλλικός

8

όργανο μέτρησης ανέμου

1

Εμπόδια ολυμπιακού τύπου

85

Στρώμα ενόργανης γυμναστικής
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- σκληρότητα 60%
- εξωτερικό κάλυμμα : συνθετική
δερματίνη,
12
αδιάβροχο,υψηλής
αντοχής,αντιολισθητικό
- γέμιση : ενισχυμένο συμπιεσμένο
αφρώδες υλικό,
υψηλής πυκνότητας,
πιστοποιημένο.
Δίσκοι βαρών με επένδυση λάστιχο
-0,5kg

30

-1kg

30

-2kg

22

-5kg

22

-10kg

20

-15kg

20

-20kg

18

Μπάρα βαρών (Ολυμπιακού Τύπου
περιστρεφόμενη)

5

Επίστρωμα στρώματος επι κοντώ
(antispike )
- πάχος 70 mm.
- επένδυση antispike
- δικτυωτό ύφασμα
45
- ανθεκτικό στα καρφιά των
υποδημάτων των αθλητών,
και στις δύο πλευρές του
- να προσαρμόζεται στο κυρίως στρώμα
με ιμάντες και
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δέστρες ασφαλείας από ανοξείδωτο
ατσάλι.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)
Επωνυμία εταιρείας : ............................................
ΑΦΜ/ΔΟΥ : .............................................................
Διεύθυνση: ...............................................................
Τηλ. Επικοιν.: ...........................................................
E-mail: .......................................................................
Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα»
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι
(αριθμητικώς και ολογράφως) ............................ ημέρες

Ημερομηνία : .......................................

Υπογραφή&Σφραγίδα

63

22PROC010380608 2022-04-12
Συστημικός Αριθμός (ΕΣΗΔΗΣ): 157062

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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