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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Τέρμα Λεωφ.Ιπποκράτους
Ριο
: 26500
: Γρ.Προμηθειών
: 2610635914
: 2610635943
: patra@ekab.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ αρ 117 Ν 4412/2016
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019,ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΚΗΙ 9927
αρ. πλ. : WV1ZZZ7HZ9H031271 & αρ. κιν.: BPC
ΚΗΙ 9928
CPV
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κ.Α.Ε.
Α/Α
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

αρ. πλ. : WV1ZZZ7HZ9H029388 & αρ. κιν.: BPC
34330000-9
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
120 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕ 107
ΑΕ 116
9349

Α/Α 2538 ΑΔΑ:ΨΞ24ΟΡ1Π-ΠΞΛ
19REQ005763213
19REQ005763296
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ
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Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω
προµήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προµήθεια είδος έως την
οριζόµενη καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 , και θα απευθύνονται
στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε ΚΛΕΙΣΤΌ φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, παράρτημα Πάτρας
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά
Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Σε κλειστό υποφάκελο Όλα τα δικαιολογητικά – εγγυητικές κλπ που περιγράφονται στην
παρούσα και το Το (ΤΕΥΔ)του αρθρου 79 παρ 4 του ν 4412 /2016 συμπληρωμένο
Σε κλειστό υποφάκελο η τεχνική προσφορά
Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά

Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση
ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών
επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.
(με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο, τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.). Σε περίπτωση που
δεν περιλαμβάνοντα στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.
Χρόνος παράδοσης : Ένας μήνας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με
φαξ η e-mail.
2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα Ν 4412/2016.
3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συμβατικού είδους.
4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο Ν 4412/2016.
6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ
/
ΔΙΑΚΗΡΥ
ΞΗΣ

ΑΕ
116/2019

ΑΕ
107/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
VW ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΚΗΙ 9927
αρ. πλ. :
WV1ZZZ7HZ9H031271
αρ. κιν.: BPC
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 3

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
VW ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ
ΚΗΙ 9928
αρ. πλ. :
WV1ZZZ7HZ9H029388
αρ. κιν.: BPC
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 3

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΗ
ΗΜΕΡΟΜ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛ ( ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ
ΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ )
ΠΡΟΣΦΟ
ΡΩΝ

ΤΡΙΤΗ
12-11-2019
10 ΠΜ

ΤΡΙΤΗ
12-11-2019
10 ΠΜ

17.367,87€ με
Φ.Π.Α.

28.688,75€ με
Φ.Π.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
e-mail
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΤΗΛ.:2610 635944
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ
ΤΗΛ.:2610 635944
FAX: 2610 635943
e-mail: patra@ekab.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτής όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά αυτής, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄»
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Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης,
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συμμετοχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου
στους Υποψηφίους.
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2. στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ www.ekab.gr.
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

-ΗΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ .

Α/Α ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Ανήκει στη διακήρυξη 54/19 )
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, έγγραφη
προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γρ.Πρωτοκόλλου του ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ, (Τέρμα
Λεωφ Ιπποκράτους Ρίο ), Τ.Κ. 26500 , το αργότερο μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας
του διαγωνισμού όπως περιγραφεται στην παρούσα .
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς
να αποσφραγιστεί.
Δε λαμβάνονται υπ’ όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΚΥ του ΕΚΑΒ έγκαιρα.
Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται της προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Κατάρτιση και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά της στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το
αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με της οικείες διατάξεις και της όρους της παρούσας
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
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Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής της απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων της διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και της οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εμπιστευτικές. Εφόσον της οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από
επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε
καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
Γ. Ο τίτλος της σύμβασης ( ΑΕ που αφορά η οικονομική προσφορά ).
Δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών).
Ε.Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ»,
ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος
δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).
Β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος
παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) .
γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) .
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά της ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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ΑΡΘΡΟ 4Ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα
αναφερόμενα κατωτέρω :
Α.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του Ν.4412/2016
άρθρο 79 παρ. 4 το οποίο επισυνάπτεται και αποτελείται από ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με της συνέπειες του Ν.1599/1986(Α΄75) ως προκαταρτική
απόδειξη της αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί της
προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα
ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό
κριτήριο επιλογής και παρέχει της κατάλληλες πληροφορίες, της απαιτείται από
την αναθέτουσα αρχή. Πρέπει να φέρει ηµεροµηνία, εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Β.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύναται να παρίσταται εκπρόσωποι των
συμμετεχόντων

Γ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.

Δ..

Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε
περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου
ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό,
για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία της εκπροσώπηση
του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δημοσιευθεί κατά της κείμενες διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του
στο διαγωνισμό.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης
της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση
Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει:
i.
την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ii.
την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά,
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iv.

v.
vi.

vii.
viii.

ix.

το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας,
τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού
νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό
αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας,
τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης,
ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται
αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής,
ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον της
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία,
ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η
παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό
μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη
διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού
φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ
αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης.

► Διευκρίνιση : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του
διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

ΑΡΘΡΟ 5Ο : Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου
όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται χωριστά και
ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με της της ενδείξεις.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων της «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ σύμφωνα με το Υπόδειγμα
που ακολουθεί :
Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
Οικονομική Προσφορά για …..
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Συνολική Τιμή Χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. ( 24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Η παρούσα ισχύει και δεσμεύει των προσφέροντα για εκατόν
είκοσι (120)ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι
τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας
Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή),
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την
ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ( Η σε άλλη πρόσφορη
ημερομηνία όπου οι ενδιαφερόμενοι να παραβρεθούν στην διαδικασία θα πρέπει να
επικοινωνήσουν μία μέρα πριν την λήξη του διαγωνισμού για να ενημερωθούν ).
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν
ένδικο μέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
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αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η
προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα
αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου η ΓΕΜΗ , με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
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5) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την ίδια αρχή (ΓΕΜΗ ) και φωτοτυπία ταυτότητας
νομίμου εκπροσώπου

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες .
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις
περιπτώσεις Α.Ε..
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα
αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει
στην Ένωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
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τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω
κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την
κατάθεση πρακτικού καλής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την αρμόδια
Επιτροπή. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
β) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσει επί του τιμήματος
των ειδών:
Ι. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
ΙΙ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
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ΙΙΙ. Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΙV. OΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί ΧΑΡΤ.ΕΑΑΔΗΣΥ
V. Yπέρ Α.Ε.Π.Π.0,06%
VI. Υπέρ Χαρτ/μου 3% επί του ποσού του Α.Ε.Π.Π.
VII.Υπέρ ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί του Χαρτοσήμου
VIII. Φόρος Προμηθευτών

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε
άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην
Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
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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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η
προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών,
οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και
ολογράφως σε ευρώ (€).
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ
(άρθρο 72 του Ν.4412/16).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
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.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή
της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/16.
Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Δ΄.
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά
στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί
από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από
οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε
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προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ
τους.

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του ΕΚΑΒ.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΚΑΒ.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών
του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120
ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν
την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. 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 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.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΕ 116 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9927 VW με αρ. πλ. : WV1ZZZ7HZ9H031271
αρ. κιν.: BPC

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ.
ΑΠΟΘ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

34330000-9

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

03-09

0701000092DX

1

2

34330000-9

ΒΙΔΕΣ

03-09

Ν90320701

6

3

34330000-9

ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ

03-09

070141015T

1

4

34330000-9

ΒΟΛΑΝ

03-09

070105266P

1

5

34330000-9

ΒΙΔΕΣ

03-09

N90665001

8

6

34330000-9

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

03-09

0Α514167P

1

7

34330000-9

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

03-09

06B105313D

1

7

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

070253115

1

8

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

070253225

1

9

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

07014757Α

1

10

34330000-9

ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΛΑΔΙΟΥ

03-09

070115629Κ

1

11

34330000-9

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

03-09

070145701NX

1

12

34330000-9

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ

03-09

070906262

1

13

34330000-9

ΝΤΙΖΑ ΛΑΔΙΟΥ

03-09

070115611Π

1

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ
ΤΜΧ
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14

34330000-9

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΜΠΡΟΣ

03-09

7Η0199849ΒC

1

15

34330000-9

ΒΑΛΒΙΒΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

03-09

070919501D

1

16

34330000-9

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

03-09

N90316802

1

17

34330000-9

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΙΣΩ

03-09

7H0199849ΒC

1

18

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

03-09

7H0129620

1

19

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

03-09

7H0127401D

1

20

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

03-09

7E0819631

1

21

34330000-9

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

03-09

0701211114

1

22

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

03-09

070253039D

1

23

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

07019717E

1

24

3433000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

070129717D

1

25

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

070129617C

2

26

34330000-9

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ

03-09

7Η0698151D

1

27

34330000-9

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ

03-09

7E0698451A

1

28

34330000-9

ΙΜΑΝΤΑΣ A/C

03-09

070903327D

1

29

34330000-9

ΚΟΜΠΛΕΡ A/C

03-09

070903201E

1

30

34330000-9

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ

03-09

G 052181A4

7

31

34330000-9

ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

03-09

7Η0919088

1
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32

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΑ

03-09

1J0919133

1

33

3433000-9

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

03-09

1Κ0906627Α

1

34

34330000-9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 ΑΗ

03-09

000915105DH

1

35

3433000-9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ72 AH

03-09

000915105DE

1

36

34330000-9

HALDEX ΦΙΛΤΡΟ

03-09

02D598574

1

37

34330000-9

HALDEX ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ

03-09

G055175A2

1

38

34330000-9

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

03-09

7H0121407C

1

39

34330000-9

ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

03-09

3B0121321

1

40

34330000-9

ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ

03-09

070903327D

1

41

34330000-9

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

03-09

03890051C

1

ΣΥΝΟΛΑ
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2. ΑΕ 107 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΙ 9928 VW με αρ. πλ. :WV1ZZZ7HZ9H029388
αρ. κιν.: BPC
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ. ΑΠΟΘ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

34330000-9

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

03-09

0701000092DX

1

34330000-9

ΣΑΣΜΑΝ

03-09

0Α530015

1

2

34330000-9

ΒΙΔΕΣ

03-09

Ν90320701

6

3

34330000-9

ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ

03-09

070141015T

1

ΤΕΜΑΧΙΑ
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4

34330000-9

ΒΟΛΑΝ

03-09

070105266P

1

5

34330000-9

ΒΙΔΕΣ

03-09

N90665001

8

6

34330000-9

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

03-09

0Α514167P

1

3433000-9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

03-09

000915105DH

1

3433000-9

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

03-09

0000915105DG

1

7

34330000-9

ΒΑΣΗ ΚΙΝ.ΕΜΠΡ

03-09

7Η019848Β

1

8

34330000-9

ΒΑΣΗ ΚΙΝ.ΠΙΣΩ

03-09

7Η0199849BC

1

9

34330000-9

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ

03-09

7Η0698151D

1

10

34330000-9

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ

03-09

7Ε0698451Α

1

11

34330000-9

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

03-09

070145701NX

1

12

34330000-9

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

03-09

076906051Α

1

13

34330000-9

ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ

03-09

070103474Ε

1

14

34330000-9

ΚΟΛΛΑΡΟ
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ(ΠΑΝΩ)

03-09

7Η0145832Κ

1

15

34330000-9

ΒΑΛΒΙΒΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

03-09

070919501D

1

16

34330000-9

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

03-09

N90316802

1

17

34330000-9

ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ

03-09

7Η0919088

1

18

34330000-9

ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΑΣΜΑΝ

03-09

G 052172A2

3

19

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ AERA

03-09

7H0129620

1
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20

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

03-09

7H0127401D

1

23

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

03-09

7Ε0819631

1

24

34330000-9

ΦΙΛΤΡΟ HALDEX

03-09

02D598574

1

25

34330000-9

HALDEX ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ

03-09

G055175A2

1

26

3433000-9

LINE (ΜΠΑΡΑΚΙ
ΖΑΜΦΟΡ)

03-09

7Η5411317Ε

2

27

34330000-9

Ν 75

03-09

1Κ0906627Α

1

46

34330000-9

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

03-09

070121114

1

47

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

03-09

070129717D

1

48

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

070903327D

1

49

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

070903201E

1

50

34330000-9

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

03-09

070129717C

2

51

34330000-9

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

03-09

06B105313D

1

52

34330000-9

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΠΛΕ

03-09

7Μ3521102Α

1

56

3433000-9

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΛΙΑΣ

03-09

1J09119133

1

57

34330000-9

ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙ

03-09

7Η1857507ΑΑ9Β9

1

58

3433000-9

ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣ.

03-09

7Η1857521Μ

1

59

34330000-9

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

03-09

7Η1857527Α9Β9

1

60

34330000-9

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

03-09

7Ε18585539Β9

1
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61

34330000-9

ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΑΡΙΣΤ.

03-09

7Ε0407451ΜΧ

1

62

34330000-9

ΚΟΥΠΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ

03-09

0Α5409343Β

1

63

34330000-9

ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΔΕΞΙ

03-09

7Η04007454Χ

1

64

34330000-9

ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ

03-09

7Η0121073L

1

3433000-9

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΜΔΑ

03-09

070906262

1

3433000-9

ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

03-09

3Β0121321

1

3433000-9

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

03-09

7Η0121407Ψ

1

3433000-9

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΚΟΡΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ

03-09

070121119

1

3433000-9

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

03-09

7Η0820805J

1

3433000-9

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

03-09

070903327D

1

3433000-9

ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ

03-09

070903327D

1

3433000-9

ΚΟΜΠΛΕΡ A/C

03-09

070903201E

1

3433000-9

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ

03-09

070121131Β

1

3433000-9

ΜΙΖΑ

03-09

02M911023 Q

1

3433000-9

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

070253225

1

3433000-9

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

070253115

1

3433000-9

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

03-09

070145757Α

1

3433000-9

ΒΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞ

03-09

7Η1857508ΑΑ9Β9

1

3433000-9

ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞ

03-09

7H1857522R

1

3433000-9

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

03-09

7H1857528A9B9

1

3433000-9

ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΙΚΟ

03-09

7Ε18585549Β9

1
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο κατασκευαστής
του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή του αυτοκινήτου
προσδιορίζει και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει το πρότυπο ανταλλακτικό το
οποίο χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης του οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης
τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να
πληρούν και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά. Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει
να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά

O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment):

Πρόκειται για ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με
τους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά
αυτά πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και
συνήθως αποκαλούνται «Γνήσια ανταλλακτικά / Genuine parts» αυτοκινήτων.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ανωτέρω είδη εντός μηνός από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης .

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑΜ:
Αρ. Σύμβασης:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την ………………………. οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κάτοικος Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω ως Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του εδρεύοντος στην Αθήνα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3 αποφ.
Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αριθμ. 4β/9919/Φ25/16-21993 (ΦΕΚ 125Β/5-3-1993) «περί ορισμού αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας Δ.Σ. του
ΕΚΑΒ κλπ», αφού έλαβε υπόψη του τα εξής:
α) την υπ’ αριθμ.

απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ περί κατακύρωσης του σχετικού

διαγωνισμού και αφετέρου ο ……………………………………………………………………..του στοιχεία
αστυν. ταυτότητας …………………………………
ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος /πληρεξούσιος της εταιρίας με την
επωνυμία
………………………………………………………………
εδρεύουσας
στην
………………………………….. Τ.Κ. ………………… και νομίμως εκπροσωπούμενης με Α.Φ.Μ.
…………………………της Δ.Ο.Υ. ………………………… όπως προκύπτει από τα συνημμένα στην
παρούσα έγγραφα, ήτοι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΔΑ: 65Χ8ΟΡ1Π-ΨΘ5

19PROC005777489 2019-10-31

Ι. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με την υπ’ αριθμ. ΑΕ 116,107 που αναφέρονται
στην σχετική διακήρυξη προχώρησε στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος
διενεργήθηκε την …………………………… ενώπιον της προς τούτο συσταθείσης Επιτροπής, η
οποία με το υπ΄αριθμ………………………… πρακτικό της, αποφάνθηκε υπέρ της εταιρίας
«…………………………………………...».
Ήδη κατακυρωθέντος του παραπάνω διαγωνισμού με την ανωτέρω κατακυρωτική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., ο πρώτος των συμβαλλομένων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ με την ιδιότητα που παρίσταται στην παρούσα, αναθέτει εις τον
αφετέρου συμβαλλόμενο «………………………………………...» καλούμενο εφεξής ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
ο οποίος αποδέχεται να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες με τους ακόλουθους όρους και
συμφωνίες:
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ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ανταλλακτικών για την
επισκευή δύο ασθενοφόρων οχημάτων VW όπως αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΕΥΡΩ:
(ολογράφως):
(αριθμητικώς):

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα σχετικά είδη εντός μηνός από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης στο ΕΚΑΒ Πάτρας .
Ειδικότερα υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.
………………………………….προσφορά του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:
α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσει επί του τιμήματος των
ειδών:
Ι. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
ΙΙ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
ΙΙΙ. Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΙV. OΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί ΧΑΡΤ.ΕΑΑΔΗΣΥ
V. Yπέρ Α.Ε.Π.Π.0,06%
VI. Υπέρ Χαρτ/μου 3% επί του ποσού του Α.Ε.Π.Π.
VII.Υπέρ ΟΓΑ Χαρτ/μου 20% επί του Χαρτοσήμου
VIII. Φόρος Προμηθευτών

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ, με Κωδικό
Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 9349 και συγκεκριμένα υπάρχει η απόφαση δέσμευσης πίστωσης
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ΑΔΑ: ΨΞ24ΟΡ1Π-ΠΞΛ

με Α/Α 2538

καταχώριση στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών

Πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων και την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που
απορρέουν εκ της παρούσης συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην αρμόδια Οικονομική
Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, την με αριθμό ………………………………… εγγυητική επιστολή του
Πιστωτικού
Ιδρύματος………………………………………………………………………με
ημερομηνία
εκδόσεως…………………………διάρκειας έως ποσού …………………………………… # ……………………..#
η οποία θα παραμείνει στο ΕΚΑΒ και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των
συμβαλλομένων ότι το ΕΚΑΒ δικαιούται να αξιώσει από το Πιστωτικό Ίδρυμα, που εξέδωσε
την εγγυητική επιστολή, την καταβολή σ’ αυτό ολοκλήρου ή μέρους του ποσού της
εγγυητικής επιστολής, τόσο για την μερική ή ολική ικανοποίηση της καταπεσούσης ποινικής
ρήτρας σε βάρος του προμηθευτού, όσο και για την μερική ή ολική ικανοποίηση αξιώσεώς
του για την ανόρθωση της προκληθείσης ζημίας του, εξαιτίας της αθετήσεως των
υποχρεώσεων του προμηθευτή. Η προβολή οποιασδήποτε αμφισβητήσεως των παραπάνω
αξιώσεων του ΕΚΑΒ εκ μέρους του Προμηθευτή ουδόλως παρακωλύει ή επιδρά επί του
δικαιώματός του για την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών, καθώς και η πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την επιτροπή
παρακολούθησης των υπηρεσιών της σύμβασης, που έχει ορισθεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του ΕΚΑΒ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΕΚΑΒ οιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση,
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης συμβάσεως είναι για ένα (1) έτος, αρχόμενη από την
υπογραφή της, ήτοι από ………………………………. .
ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε
ή ντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία
κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα
αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή,
θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι
πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της με αρ.54/19 Διακηρύξεως
του ΕΚΑΒ, και τον Ν.4412/16, των οποίων έλαβε γνώση ο Ανάδοχος και τους οποίους
συνομολογούν και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) όμοια αντίγραφα,
τα οποία, αφού υπογράφηκαν αρμοδίως, έλαβε ο καθένας των συμβαλλομένων ανά ένα
όμοιο υπογεγραμμένο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50184]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,
ΑΘΗΝΑ 11527]
- Αρμόδιος για πληροφορίες:ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ]
- Τηλέφωνο: [2132143327 - 2132143317]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gr.promitheion@ekab.gr,]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ekab.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προληπτική συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων της ΚΥ του ΕΚΑΒ
CPV: 5053000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [YΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [54/19]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:Απάντηση:Πλήρης Επωνυµία:[ ]Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει [ ]Ταχυδροµική διεύθυνση:[……]Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):[……]
[……]
[……]
[……]Γενικές πληροφορίες:Απάντηση:Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία
επιχείρηση;Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων
στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι.[ ] Ναι [] Όχι
[...............]
[…...............]
[….]Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος
(προ)επιλογής);[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένουΕάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
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ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]
δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]Τρόπος συµµετοχής:Απάντηση:Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους;[] Ναι [] ΌχιΕάν ναι, µεριµνήστε για την
υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
α) [……]
β) [……]
γ) [……]ΤµήµαταΑπάντηση:Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.[ ]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Απάντηση:Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:[……]

[……]ΘΈΣΗ/ΕΝΕΡΓΏΝ ΥΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ[……]ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ:[……]ΤΗΛΈΦΩΝΟ:
[……]ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟ:[……]ΕΆΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ, ΔΏΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΉ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ (ΤΙΣ ΜΟΡΦΈΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΣΚΟΠΌ …):[……]
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:Απάντηση:Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; []Ναι []ΌχιΕάν ναι, επισυνάψτε χωριστό
έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο
και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο
της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V
για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :Απάντηση:Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος
της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το
ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
2.

δωροδοκία,·

3.

απάτη·

4.

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες·

5.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·

6.

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:Απάντηση:Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ, Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΦΟΡΈΑΣ
ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ ΤΟΥ ΠΑΡΆ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΎ ΛΌΓΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

(«ΑΥΤΟΚΆΘΑΡΣΗ»);[] ΝΑΙ [] ΌΧΙ ΕΆΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΨΤΕ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΛΉΦΘΗΚΑΝ:[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:Απάντηση:1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;[] Ναι [] Όχι
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων
τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]
-[……]
γ.2)[……]
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες

[……]
α)[……]
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµαΑπάντηση:Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: […….............]Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι
-[.......................]
-[.......................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι
[…...........]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι

[.........…]Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης;
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι
[...................…]Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι
[….................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; [] Ναι [] Όχι

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005:Απάντηση:Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;[]
Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

ΕΚΠΛΉΡΩΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΕΠΙΛΟΓΉΣΑΠΆΝΤΗΣΗΠΛΗΡΟΊ ΌΛΑ ΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ;[] ΝΑΙ [] ΌΧΙ
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
ΚαταλληλότηταΑπάντηση1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής; του:
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκειαΑπάντηση:1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής :
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό)
δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:[…................................…]4)Όσον αφορά τις
χρηµατοοικονοµικές αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(προσδιορισµός της απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[……][…]νόµισµα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης,
ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[……..........]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότηταΑπάντηση:1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούς:Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή
ποσά
ηµεροµηνίες
παραλήπτες

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
[……..........................]
[……]3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα: [……]4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης
της αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης:[....……]5) Για σύνθετα
προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
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ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης
και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;
[] Ναι [] Όχι6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
α)[......................................……]
β) [……]7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης:[……]8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του
οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........] 9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:[……]10) Ο οικονοµικός φορέας
προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της
σύµβασης:[....……]11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
[….............................................]

(ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ, ΑΡΧΉ Ή ΦΟΡΈΑΣ ΈΚΔΟΣΗΣ, ΕΠΑΚΡΙΒΉ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΆΦΩΝ): [……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςΑπάντηση:Θα είναι σε
θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι
[……] [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι
[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµούΑπάντηση:Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:[….]
[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
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Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………………..
Κατάστημα ………………………….…
Οδός ……………………………………
Τ.Κ.……………………Πόλη………..…
Τηλέφωνο………………………………
Ημερομηνία έκδοσης …………………………………………..
ΠΟΣΟΥ

ΕΥΡΩ…………………………………….

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΡΙΟ
Τ.Κ. 26500
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………………………………………. …………………………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ……………………………………………………………………………………………………. υπέρ της
Εταιρείας
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ/νση …………………………………………………………………………………………… δια την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης για την προμήθεια………………………………………………………………………..
εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………………………σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
………………………… Διακήρυξη σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα καλύπτει μόνο τις από την σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω
Εταιρείας καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………………………………………………………..

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

