21PROC009529788 2021-11-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδηµίας 40
101.74 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: (0)99428_21

∆ιεύθυνση: ∆15 Τεχνικών Υπηρεσιών
Τµήµα: B’ Κατασκευών-Συντήρησης
Πληροφορίες: Ελένη Στεργίου
Τηλέφωνο: 213.2116.466

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δ. στην οδό Ακαδημίας 40»

21PROC009529788 2021-11-12

Περιεχόμενα
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................ 2
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................... 4
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 4
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ...................................................................................................... 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 6
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 6
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 6
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 6
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 6
2.1.4 Γλώσσα.......................................................................................................................................................... 7
2.1.5 Εγγυήσεις ...................................................................................................................................................... 7
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ........................................................................................................... 8
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................ 8
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................................. 8
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................... 8
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ....................................................................................................................................... 9
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 12
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 13
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 13
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 13
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία .......................................................................................... 13
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 14
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................15
Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................16

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 20
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 20
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 20
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ..................................................................................................................... 20
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 20
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 20
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 21
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 23
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................................23
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά ......................................................................................................................................................24

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .............................................................................................................................................................. 24
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 25
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.................................................................................................................... 25
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................27
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 27
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 27
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 27
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 28
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 30
3.4
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................................................................................... 31
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 31

21PROC009529788 2021-11-12
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................33
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................37
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) .................................................................................................... 33
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 33
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 33
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 34
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 35
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 35

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 37
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 37
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 39
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................... 39

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .....................................................................................................................40
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.................................................................................................................................. 40
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..................................................................................... 40
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ........................... 41
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................... 41
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ .......................................................................................... 41
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...................................................................................................................... 42
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ...................................................................................................................................... 42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ ΑΡ. 23/2020. ....................................................................................................................
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ......................................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ .......................................................................................................................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .......................................................................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .........................................................................................................

21PROC009529788 2021-11-12

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090016565

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

-

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ακαδηµίας 40

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 74

Τηλέφωνο

213 2116 466

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

d15.info@tpd.gr, e.stergiou@tpd.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ελένη Στεργίου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.tpd.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Οικονομικών και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η φύλαξη και διαχείριση των κάθε μορφής
οριζόμενων από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηματικών, τελωνειακών,
αυτούσιων, κ.λπ.). Επίσης το Τ. Π. & Δανείων στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω
χορήγησης δανείων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμους
και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την
εκτέλεση έργων υποδομής, ή έργων γενικού συμφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Τέλος το Τ. Π. & Δανείων εξυπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον με την αποδοχή πάσης
φύσεως υποχρεωτικών καταθέσεων, τη φύλαξη και διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων
και λοιπών οργανισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, την περιορισμένη αποδοχή
καταθέσεων, τη μίσθωση θυρίδων καθώς και την παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγημένων
δανείων στεγαστικού τομέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.tpd.gr ή από την αρμόδια Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, e-mail: d15.info@tpd.gr.

Σελίδα 1
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
(Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9729 «Επισκευή και
συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σε αυτά» σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του ως άνω Φορέα.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. 102861/15-02-2021 (ΑΔΑΜ:
21REQ009193083/13-09-2021, ΑΔΑ: 6ΧΕ8469ΗΗ7-ΠΦΠ) για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 163 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων &
Εντολών Πληρωμής του φορέα Τ.Π. και ΔΑΝΕΙΩΝ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο
Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δ. στην οδό Ακαδημίας 40, με σκοπό την αποτροπή
εξάπλωσης πυρκαγιών καθώς και την εκκένωση και ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου χωρίς
να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερµότητας που παράγεται
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) CPV 44221220-3 «Θύρες Πυροπροστασίας», CPV 44112300-1 «Διαχωριστικά
Στοιχεία», CPV 44112400-2 «Οροφές» και CPV 51700000-9 «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού
Πυροπροστασίας».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 57.270,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
€13.744,80 (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 71.014,80).
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. 23/2020) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.

1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:
−

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

−

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

−

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337
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−

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

−

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

−

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

−

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

−

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

−

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

−

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

−

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

−

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

−

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

−

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

−

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

−

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

−

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

−

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,

−

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

−

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

−

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

−

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,

−

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
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2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
-

τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Τ. Π. & Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Α΄/13-6-1986) όπως
ισχύει,

−

τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/11 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/1/18-3-2011) που
αφορούν στην αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

−

της υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνικής Έκθεσης και του υπ΄ αριθ. πρωτ. (0)103966_20/22.12.2020
τεκμηριωμένου Αιτήματος (ΑΔΑΜ:20REQ007904001) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ15) του Τ. Π. &
Δανείων για την προμήθεια και εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ. Π. & Δ. στην Οδό Ακαδημίας 40,

−

της υπ’ αριθ. 101256/22.12.2020 Απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης της Προϊσταμένης
της Γενικής Δ/νσης του Τ. Π. & Δανείων (ΑΔΑ:ΩΧ6Ζ469ΗΗ7-Φ9Π),

−

της υπ’ αριθ. 102861/15-02-2021 Απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του
Τ. Π. & Δανείων (ΑΔΑ: 6ΧΕ8469ΗΗ7-ΠΦΠ, ΑΔΑΜ: 21REQ009193083), ποσού € 71.014,80 σε βάρος της
εγγεγραμμένης στον ΚΑΕ 9729 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Τ. Π. & Δανείων οικονομικού
έτους 2021, (α/α 163 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής).

−

της υπ’ αριθ. απόφασης 3753/15/11-11-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. & Δανείων για την
έγκριση διενέργειας και ορισμού επιτροπών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δ. στην οδό Ακαδημίας 40.

−

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

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:30 (ήτοι
20 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 ∆ηµοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
139877, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.tpd.gr.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1.

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

2.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκατρείς
(13) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,
στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Υποδείγματα εγγυήσεων παρατίθενται στο Παράρτημα V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού
€1.145,40 (Ευρώ Χιλίων Εκατόν Σαράντα Πέντε και σαράντα λεπτών).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
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(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται ο οικονομικός φορέας να έχει
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση που δεν είναι
κατώτερος του μισού ποσού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνικής
Έκθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφάλαιο 5).
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. 23/2020 Τεχνική Έκθεση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφάλαια 3 και 5).
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
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μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
στ) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
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από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας
του διαγωνισμού, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, ή υπεύθυνη δήλωση περί
του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας, Κεφάλαιο 3.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά,
δηλώσεις και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, Κεφάλαια 3 και 5.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
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οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον
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τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης
και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, στο σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ - Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς.
2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στα
Παραρτήματά της, για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα I (Κεφάλαια 3 & 5) της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνει
«ότι μελέτησε τα στοιχεία της παρούσας υπ’ αριθμ. 23/2020 Τεχνικής Έκθεσης, επισκέφτηκε τους χώρους,
έλαβε γνώση των γενικών, τοπικών, και ειδικών συνθηκών, ζήτησε και έλαβε κάθε απαραίτητη
πληροφορία και εντόπισε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε
τρόπο να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και το κόστος, τα οποία έλαβε υπόψη κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του». Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας
σύναψης σύμβασης και θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνουνβ) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν δεν
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του δηλώνει
την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της
δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 6.
Υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Οι Οικονομικοί Φορείς θα επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο ¨Οικονομική Προσφορά¨ την οικονομική
προσφορά τους ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά αρχεία (σύμφωνα με το ως άνω υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙΙ) της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα.
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα σύμφωνα με τον πίνακα προϋπολογισμού
του Παραρτήματος Ι, Κεφάλαιο 6.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 6 του Παραρτήματος Ι της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
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αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της
παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
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κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4.
της παρούσας ή σε περίπτωση άσκησης, αυτή απορριφθεί και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
αίτησης αναστολής εκτέλεσης ή / και ακύρωσης της πράξης της αναθέτουσας αρχής ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και
γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.
Σχέδιο του συμφωνητικού παρατίθεται στο Παράρτημα IV.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11
του ιδίου νόμου.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 (προ Φ.Π.Α.). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016, όπως αυτά προκύπτουν και
από το άρθρο 57 του ν.4825/2021 (για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως και 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.,
εξακολουθεί να ισχύει έως την 28η/2/2022 η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής από τους έχοντες έννομο συμφέρον).

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για
την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από αστοχίες
δυσλειτουργίας των υλικών και κακοτεχνίες, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Το
ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται προβεί σε διαχωρισμό, συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και
απόρριψη των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών σε θέσεις που επιτρέπεται από τις αρχές σύμφωνα με την
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010. Τα προς απόρριψη υλικά θα
συγκεντρώνονται, θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσης και θα
απομακρύνονται από το κτίριο.
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα και με τους όρους της υπ’ αριθ. 23/2020
Τεχνικής Έκθεσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφ. 15).

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
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υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο,
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Εφάπαξ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την υποβολή των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την

παροχή υπηρεσιών).
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και με βάση τις παραγράφους 10 & 13 του
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
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προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με
μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 .
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα.
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας
αρχής.
γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη
της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή
παράλειψης.
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6.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης εντός ενενήντα (90) ημερών
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών εγκατεστημένων σε πλήρη και κανονική λειτουργία μπορεί
να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης και ο αριθμός σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε, επισυνάπτοντας πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω αναφερόμενων
παραστατικών, πιστοποιητικών, πινάκων που θα φέρουν σε κάθε σελίδα ημερομηνία, πρωτότυπη
υπογραφή και σφραγίδα του Αναδόχου (Παράρτηµα Ι, Κεφ. 12).

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι, Κεφ. 12 της παρούσας. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος Ι.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, εγκατεστημένων σε
πλήρη και κανονική λειτουργία, και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής,
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Αν η παραλαβή των υλικών
δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θεωρείται ότι συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
Ως χρόνος εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας.
Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει
από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης ή και εγκατάστασης, από ελλιπή ή
ελαττωματικά υλικά κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές
του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση αρ. 23/2020.
(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύµβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
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Sbj Gxj

TTZbqpuflfaqrptubufv}mfnpfrdbtu`rjp
R}nptfqfraquzthqrpm`ifjbskbubqpklfjtujk}uhubppjkpnpmjk}swpr_bsfanbj
qrptubufv}mfnpfrdbtu`rjp>kpjnznjk`fqjxfarhth@`qrpcl_qfjuhnfku_lfth
tvmc^tfzntupqlbatjpqrpdrbmm^uznqrptubufv}mfnhsbqbtx}lhths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Upjpfanbjupbnuatupjxpqptptu}uznfrdbgpm_nznmfbnbqhrab`
mfjpnfkup~nuznfrdbgpm_nzn

Lw}tpnbqbjufaubjpratufuhnkbuhdprab`ujskbuhdprafstujspqpafs
bn`kpvnpjfnejbwfr}mfnpjfrdbg}mfnpjmfbnbqhrab`mfjpnfoab

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

TTZfanbjfddfdrbmm_npstfLinjk}W~tuhmbUrpLqjlpd`s
Pbu^qfraquzthppjkpnpmjk}swpr_bsfanbjfddfdrbmm_npstffqathmpkbu^lpdp
fdkfkrjm_nznpjkpnpmjknwpr_zn`ejbi_ufjjtpe~nbmpqjtupqpjhujk}*q x c^tfj
finjkp~tvtu`mbupsqrpfqjlpd`s+
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Hnbw_rfufuhnpnpmbtabupvkbubl}dpv`upvqjtupqpjhujkp~kbjupn
txfujk}brjim}fddrbw`s`qjtupqpahthskbu^qfraquzth

L^nupqjtupqpjhujk}fddrbw`s`hqjtupqpahthejbuaifubj
hlfkurpnjk^bnbw_rfuf

Hnbw_rfufubejkbjplpdhujk^tubpqpabcbtagfubjhfddrbw``h
qjtupqpahthkbjkbu^qfraquzthuhnkbu^ubohtupnfqathmpkbu^lpdp

Mfddrbw``hqjtupqpahthkbl~qufj}lbubbqbjup~mfnbkrju`rjb
fqjlpd`s
Sbj Gxj

Tpjkpnpmjk}swpr_bsibfanbjtfi_thnbqrptkpmatfjcfcbazth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Tpjkpnpmjk}swpr_bsibfanbjtfi_thnbqrptkpmatfjcfcbazth

qlhrzm`sfjtwprnkpjnznjk`sbtw^ljthskbjw}rzn`nbqbr^txfj
qlhrpwprafsqpvibeanpvnuhevnbu}uhubtuhnbnbi_upvtbbrx``
tupnbnbi_upnubwpr_bnbuhl^cfjbqfvifabsm_tzqr}tcbthstf
finjk`c^thefepm_nzntfpqpjpe`qpufkr^upsm_lpsbvu`ejbuaifubj
ezrf^n
Sbj Gxj

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

"TZtvmmfu^txfjtuhejbejkbtabmbgamf^llpvsTjkpnpmjkp~sZprfas
Tpjkpnpmjk}swpr_bstvmmfu_xfjtuhejbejkbtabt~nbyhst~mcbthsbq}kpjnp~mf
^llpvs
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Hnbw_rfufupnr}lpupvpjkpnpmjkp~wpr_btuhn_nzthtvnupnjtu`s
vqf~ivnpsdjbtvdkfkrjm_nbkbi`kpnub 

Urptejpratufupvs^llpvspjkpnpmjkp~swprfasqpvtvmmfu_xpvnbq}
kpjnp~tuhejbejkbtabt~nbyhst~mcbths

Pbu^qfraquzthfqznvmabuhstvmmfu_xpvtbs_nzths

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


Xm`mbubqpvtvmmfu^txfjpTZ
Pbu^qfraquzthbnbwpr^upvum`mbups`uznumhm^uzndjbubpqpabppjkpnpmjk}s
wpr_bsfqjivmfanbvqpc^lfjqrptwpr^
Hq^nuhth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Hq^nuhth


IUlhrpwprafstxfujk^mfupvsfkqrptqpvsupvpjkpnpmjkp~wpr_b
Gnpmb
Lqnvmp
Mmfrpmhnabd_nnhths
X}qpsd_nnhths
Te}skbjbrjim}s
Xbx kze 
U}lh
[rb
Xhl_wznp
Ml ubx mfap
N_th Lnfrdnvq}uhnjej}uhub
JUlhrpwprafstxfujk^mfuhtu`rjohtujsjkbn}uhufs^llznpnupu`uzn
Ibtagfubjtfjkbn}uhufs^llznpnupu`uzn
Tpjkpnpmjk}swpr_bstuhragfubjtujsjkbn}uhufs^llznpnupu`uznqrpkfjm_npvnb
bnubqpkrjifatubkrju`rjbfqjlpd`sqpvkbipragpnubjtupm_rps'kbjtubuvx}n
krju`rjbkbjkbn}nfsqpvkbipragpnubjtupm_rps'kbuzu_rz
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Gnpmbuhspnu}uhubs

Xbvu}uhubuhspnu}uhubs

X~qpsubvu}uhubs

Pzejkpa#'

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


KUlhrpwprafstxfujk^mfvqfrdpl^cpvstuhnjkbn}uhubuznpqpaznefntuhragfubj
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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KUlhrpwprafstxfujk^mfvqfrdpl^cpvstuhnjkbn}uhubuznpqpaznefntuhragfubj
ppjkpnpmjk}swpr_bs
Kfncbtagfubjtfjkbn}uhufs^llznpnupu`uzn
Tpjkpnpmjk}swpr_bsqrpuaifubjnbbnbi_tfjpqpjpe`qpufum`mbuhst~mcbthstf
uraupvsvq}mprw`vqfrdplbcabs
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Gnpmbuhspnu}uhubs

Xbvu}uhubuhspnu}uhubs

X~qpsubvu}uhubs

Pzejkpa#'

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


R_rpsOOOQ}dpjbqpklfjtmp~
HQ}dpjqpvtxfuagpnubjmfqpjnjk_skbubeakfs
Q}dpjqpvtxfuagpnubjmfqpjnjk_skbubeakfsc^tfjuznfinjknejbu^ofzndjbuhn
fwbrmpd`uznl}dznqpvpragpnubjtup^rirpqbr^drbwps uhspehdabs
Wvmmfupx`tffdklhmbujk`prd^nzth
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs
Q}dpspj

Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK

6

21PROC009529788
2021-11-12
Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa


Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Kjbwipr^
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs
Q}dpspj

Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa

Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj

Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn


L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Hq^uh
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs
Q}dpspj

Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa

Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj

Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Xrpmpkrbujk^fdkl`mbub`fdkl`mbubtvnef}mfnbmfurpmpkrbujk_serbtuhrj}uhufs
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs
Q}dpspj

Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa

Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Spmjmpqpahthft}eznbq}qbr^npmfserbtuhrj}uhufs`xrhmbupe}uhthuhs
urpmpkrbuabs
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs
Q}dpspj

Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa

Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Ubjejk`frdbtabkbj^llfsmprw_sfmqprabsbnirqzn
Fxfjpaejpsppjkpnpmjk}swpr_bs`pqpjpe`qpufqr}tzqpuppqpapfanbjm_lpsupv
ejpjkhujkp~ejfvivnujkp~`fqpqujkp~upvprd^npv`_xfjfopvtabfkqrptqhths
l`yhsbqpw^tfzn`fl_dxpvtfbvu}kbubejkbtufamfuflftaejkhbq}wbthdjb_nbn
bq}upvsl}dpvsqpvqbrbuaifnubjtuptxfujk}iftmjk}qlbatjphpqpab_xfjfkepifa
qrjnbq}q_nuf_uhkbu^upm_djtup`tuhnpqpab_xfjprjtufabqfvifabsqfrapeps
bqpklfjtmp~qpvfobkplpvifanbjtx~fj
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Mmfrpmhnabuhskbubeakhs

Q}dpspj
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Q}dpspj


Urptejpratufqpjps_xfjkbubejkbtufa

Lw}tpnkbipragfubjbqfvifabstuhnkbubejkbtujk`bq}wbthej^rkfjb
uhsqfrj}epvbqpklfjtmp~kbjtxfujk}^thmfapb

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


IQ}dpjqpvtxfuagpnubjmfuhnkbubcpl`w}rzn`fjtwprnkpjnznjk`sbtw^ljths
Pbubcpl`w}rzn`fjtwprnkpjnznjk`sbtw^ljths
Pbubcpl`w}rzn
Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjbnfkql`rzufsvqpxrftfjs}tpnbwpr^uhnkbubcpl`
w}rznu}tptuhxrbtuhnpqpabfanbjfdkbuftuhm_nps}tpkbjtupkr^upsm_lpsuhs
bnbi_upvtbsbrx`s`upvbnbi_upnubwpr_bf^nfanbj^llpbq}uhxrb
fdkbu^tubths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
[rb`kr^upsm_lpsdjbuppqpapqr}kfjubj

Lnfx}mfnpqpt}
<
Rf^llbm_tbKjfvkrjnatuf
Sbj Gxj
Kjfvkrjnatuf


Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfkqlhrtfjujsvqpxrftfjsupvfauf
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfkqlhrtfjujsvqpxrftfjsupvfauf
kbubc^llpnubsupvsw}rpvs`ujsfjtwpr_skpjnznjk`s
btw^ljthsqpvpwfalfjtvmqfrjlbmcbnpm_nznkbu^qfraquzth
uznefepvlfvm_nznu}kzn`uznqrptuamznfaufvqbd}mfnpstf
eftmfvujk}ejbkbnpnjtm}djbuhnkbubcpl`upvs
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

fnl}dzbq}wbthfanbjuflftaejkhkbjeftmfvujk`
Sbj Gxj

Wfqfraquzthkbubejkbtujk`sbq}wbthsfw}tpnpragfubj
bqfvifabstfbvu`nhej^rkfjbuhsqfrj}epvbqpklfjtmp~

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Pbubcpl`fjtwprnkpjnznjk`sbtw^ljths
Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjbnfkql`rzufsvqpxrftfjs}tpnbwpr^uhnkbubcpl`
fjtwprnkpjnznjk`sbtw^ljthsu}tptuhxrbtuhnpqpabfanbjfdkbuftuhm_nps}tp
kbjtupkr^upsm_lpsuhsbnbi_upvtbsbrx`s`upvbnbi_upnubwpr_bf^nfanbj^llp
bq}uhxrbfdkbu^tubths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
[rb`kr^upsm_lpsdjbuppqpapqr}kfjubj

Lnfx}mfnpqpt}
<
Rf^llbm_tbKjfvkrjnatuf
Sbj Gxj
Kjfvkrjnatuf


Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfkqlhrtfjujsvqpxrftfjsupvfauf
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfkqlhrtfjujsvqpxrftfjsupvfauf
kbubc^llpnubsupvsw}rpvs`ujsfjtwpr_skpjnznjk`s
btw^ljthsqpvpwfalfjtvmqfrjlbmcbnpm_nznkbu^qfraquzth
uznefepvlfvm_nznu}kzn`uznqrptuamznfaufvqbd}mfnpstf
eftmfvujk}ejbkbnpnjtm}djbuhnkbubcpl`upvs
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

fnl}dzbq}wbthfanbjuflftaejkhkbjeftmfvujk`
Sbj Gxj

Wfqfraquzthkbubejkbtujk`sbq}wbthsfw}tpnpragfubj
bqfvifabstfbvu`nhej^rkfjbuhsqfrj}epvbqpklfjtmp~

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


JQ}dpjqpvtxfuagpnubjmfbwfrfddv}uhubt~dkrpvthtvmwfr}nuzn`
fqbddflmbujk}qbr^quzmb
Ulhrpwprafstxfujk^mfqjibn`bwfrfddv}uhubt~dkrpvthtvmwfr}nuzn`
fqbddflmbujk}qbr^quzmb
Hi_uhthuznvqpxrftfzntupnupm_bupvqfrjcbllpnujkp~ejkbapv
Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfndntfjupvbifu`tfjujsvqpxrftfjsupvtupvsupmfas
upvqfrjcbllpnujkp~ejkbapv
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Hi_uhthuznvqpxrftfzntupnupm_bupvkpjnznjkp~ejkbapv
Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfndntfjupvbifu`tfjujsvqpxrftfjsupvtupvsupmfas
upvkpjnznjkp~ejkbapv
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Hi_uhthuznvqpxrftfzntupnupm_bupvfrdbujkp~ejkbapv
Tpjkpnpmjk}swpr_bs_xfjfndntfjupvbifu`tfjujsvqpxrftfjsupvtupvsupmfas
upvfrdbujkp~ejkbapv
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj

Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Uuxfvth
Tpjkpnpmjk}swpr_bsuflfavq}quxfvth
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Kjbejkbtabfovdabnths`fjejk`sfkkbi^rjths
Fxfjvqbxifappjkpnpmjk}swpr_bstfejbejkbtabfovdabnths`fjejk`sfkkbi^rjths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs


Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb

fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth


L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Kjbejkbtabquzxfvujkp~tvmcjcbtmp~
Fxfjvqbxifappjkpnpmjk}swpr_bstfejbejkbtabquzxfvujkp~tvmcjcbtmp~
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Hn^lpdhkbu^tubthqrpclfq}mfnhtffinjk_snpmpifujk_skbjkbnpnjtujk_sejbu^ofjs
Iratkfubjppjkpnpmjk}swpr_bstfpqpjbe`qpufbn^lpdhkbu^tubthqrpk~qupvtbbq}
qbr}mpjbejbejkbtabqrpclfq}mfnhtffinjk_snpmpifujk_skbjkbnpnjtujk_sejbu^ofjs
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs


Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Yq}bnbdkbtujk`ejbxfarjthbq}fkkbibrjtu``bq}upejkbtu`rjp
&flfappjkpnpmjk}swpr_bsvq}bnbdkbtujk`ejbxfarjthbq}fkkbibrjtu``bq}up
ejkbtu`rjp
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Hnbtupl`fqjxfjrhmbujknerbtuhrjpu`uzn
Fxpvnbnbtublfapjfqjxfjrhmbujk_serbtuhrj}uhufsupvpjkpnpmjkp~wpr_b
Hq^nuhth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Hq^nuhth
Sbj Gxj

Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Kjfvkrjnatufupvsl}dpvsdjbupvspqpapvsztu}tpmqprfaufnb
fkufl_tfufuht~mcbth Tjqlhrpwprafsbvu_sefnfanbjbqbrbauhup
nbqbrbtxfip~nf^npbqpklfjtm}suznpjkpnpmjknwpr_zntuhn
qbrp~tbqfraquzth_xfjkbubtufavqpxrfzujk}sc^tfjupv
fwbrmptu_pvfinjkp~ejkbapvxzrasevnbu}uhubqbr_kkljths}ubnp
pjkpnpmjk}swpr_bsfanbjztu}tptfi_thnbfkufl_tfjuht~mcbth

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Fnpxpstpcbrp~fqbddflmbujkp~qbrbqumbups
Fxfjejbqr^ofjppjkpnpmjk}swpr_bstpcbr}fqbddflmbujk}qbr^quzmb
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Wvmwznafsmf^llpvspjkpnpmjkp~swprfasmftu}xpuhtur_clzthupvbnubdznjtmp~
Fxfjtvn^yfjppjkpnpmjk}swpr_bstvmwznafsmf^llpvspjkpnpmjkp~swprfasmf
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Fxfjtvn^yfjppjkpnpmjk}swpr_bstvmwznafsmf^llpvspjkpnpmjkp~swprfasmf
tkpq}uhtur_clzthupvbnubdznjtmp~
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

W~dkrpvthtvmwfr}nuznl}dzuhstvmmfupx`supvtuhejbejkbtabt~nbyhst~mcbths
Jnzragfjppjkpnpmjk}swpr_bsuhn~qbrohuvx}nt~dkrpvthstvmwfr}nuznl}dzuhs
tvmmfupx`supvtuhejbejkbtabt~nbyhst~mcbths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Ubrpx`tvmcpvln`fmqlpk`tuhnqrpfupjmbtabuhsejbejkbtabst~nbyhsuhs
t~mcbths
Fxfjqbr^txfjppjkpnpmjk}swpr_bs`fqjxfarhthtvnefefm_nhmfbvu}ntvmcpvl_s
tuhnbnbi_upvtbbrx``tupnbnbi_upnubwpr_b`_xfjmf^llpur}qpfmqlbkfatuhn
qrpfupjmbtabuhsejbejkbtabst~nbyhsuhst~mcbths
Hq^nuhth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Hq^nuhth
Sbj Gxj

Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Ur}zrhkbubddflabbqpghmjtfjs`^llfsqbr}mpjfskvrtfjs
Fxfjvqptufappjkpnpmjk}swpr_bsqr}zrhkbubddflabqrphdp~mfnhsehm}tjbs
t~mcbthsqrphdp~mfnhst~mcbthsmfbnbi_upnubwpr_b`qrphdp~mfnhst~mcbths
qbrbxrhths`fqjcpl`bqpghmjtfzn`^llznqbr}mpjznkvrtfzntftx_thmfuhn
fnl}dzqrphdp~mfnht~mcbth
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ubrbkblbnbw_rfuflfqupmfrfasqlhrpwprafs

Wfqfraquzthkbubejkhsppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjl^cfjm_urbqpv
nbbqpefjkn~pvnuhnbojpqjtuabupvqbr^uhn~qbrohtxfujkp~l}dpv
bqpklfjtmp~bvupk^ibrth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

\fvefasehltfjsbq}krvyhqlhrpwprjnbnjkbn}uhubvqpcpl`sejkbjplpdhujkn
bq}kuhthfmqjtufvujknqlhrpwprjn

Tpjkpnpmjk}swpr_bsfqjcfcbjnfj}ujb_xfjkrjifa_npxpstpcbrnyfven
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Tpjkpnpmjk}swpr_bsfqjcfcbjnfj}ujb_xfjkrjifa_npxpstpcbrnyfven
ehltfznkbu^uhnqbrpx`uznqlhrpwprjnqpvbqbjup~nubjdjbuhnfobkraczthuhs
bqpvtabsuznl}dznbqpklfjtmp~`uhnql`rzthuznkrjuhraznfqjlpd`sc_xfj
bqpkr~yfjujsqlhrpwprafsbvu_sdefn`ubntfi_thnbvqpc^lfjxzras
kbivtu_rhthubejkbjplpdhujk^qpvbqbjup~nubjbq}uhnbnbi_upvtbbrx``upn
bnbi_upnubwpr_bkbje_xfjfqjxfjr`tfjnbfqhrf^tfjmfbi_mjupur}qpuh
ejbejkbtabl`yhsbqpw^tfznuhsbnbi_upvtbsbrx`s`upvbnbi_upnubwpr_bnb
bqpku`tfjfmqjtufvujk_sqlhrpwprafsqpvfne_xfubjnbupvbqpw_rpvnbi_mjup
qlfpn_kuhmbtuhejbejkbtabt~nbyhst~mcbths`nbqbr^txfjfobmflfabs
qbrbqlbnhujk_sqlhrpwprafsqpvfne_xfubjnbfqhrf^tpvnpvtjzesujsbqpw^tfjs
qpvbwprp~nupnbqpklfjtm}uhnfqjlpd``uhnbn^ifth
Hq^nuhth
Sbj Gxj
L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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R_rps'Prju`rjbfqjlpd`s
HPbubllhl}uhub

Tpjkpnpmjk}swpr_bsqr_qfjnbqbr^txfjqlhrpwprafsm}npn}ubnubtxfujk^
krju`rjbfqjlpd`s_xpvnqrptejprjtufabq}uhnbnbi_upvtbbrx``upn
bnbi_upnubwpr_btuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwbuhs
ejbejkbtabst~nbyhst~mcbthsqpvbnbw_rpnubjtuhnqrpk`rvoh
dnztupqpahth
Lddrbw`tuptxfujk}fqbddflmbujk}mhurp
Tpjkpnpmjk}swpr_bsfanbjfddfdrbmm_npstubtxfujk^fqbddflmbujk^mhurb
qpvuhrp~nubjtupkr^upsm_lpsfdkbu^tubt`supv}qzsqfrjdr^wfubjtup
qbr^ruhmb(uhspehdabs
  LLEpjpjkpnpmjkpawprfasbq}prjtm_nb
kr^uhm_lhmqprfanbpwfalpvnnbtvmmprwnpnubjmf^llfsbqbju`tfjsqpv
kbipragpnubjtupqbr^ruhmbbvu}
Hq^nuhth
Sbj Gxj
L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Lddrbw`tuptxfujk}fmqprjk}mhurp
Tpjkpnpmjk}swpr_bsfanbjfddfdrbmm_npstubtxfujk^fmqprjk^mhurbqpv
uhrp~nubjtupkr^upsm_lpsfdkbu^tubt`supv}qzsqfrjdr^wfubjtup
qbr^ruhmb(uhspehdabs
  LLEpjpjkpnpmjkpawprfasbq}prjtm_nb
kr^uhm_lhmqprfanbpwfalpvnnbtvmmprwnpnubjmf^llfsbqbju`tfjsqpv
kbipragpnubjtupqbr^ruhmbbvu}
Hq^nuhth
Sbj Gxj
L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths
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ITjkpnpmjk`kbjxrhmbuppjkpnpmjk`fq^rkfjb

Tpjkpnpmjk}swpr_bsqr_qfjnbqbr^txfjqlhrpwprafsm}npn}ubnubtxfujk^
krju`rjbfqjlpd`s_xpvnfqrptejprjtufabq}uhnbnbi_upvtbbrx``upn
bnbi_upnubwpr_btuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwbuhs
ejbejkbtabst~nbyhst~mcbthsqpvbnbw_rpnubjtuhnqrpk`rvoh
dnztupqpahth
Ljejk}sm_tpsfu`tjpsk~klpsfrdbtjn
Tfjejk}sm_tpsfu`tjpsk~klpsfrdbtjnupvpjkpnpmjkp~wpr_btupnupm_b
kbjdjbupnbrjim}funqpvbqbjup~nubjc^tfjuhstxfujk`sqrpk`rvohs
dnztupqpahths`uznfddr^wznuhsejbejkbtabst~nbyhst~mcbthsfanbjp
fo`s
Hrjim}sfun

R_tpsfu`tjpsk~klpsfrdbtjn
<
L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


JXfxnjk`kbjfqbddflmbujk`jkbn}uhub
Tpjkpnpmjk}swpr_bsqr_qfjnbqbr^txfjqlhrpwprafsm}npn}ubnubtxfujk^
krju`rjbfqjlpd`s_xpvnqrptejprjtufabq}uhnbnbi_upvtbbrx``upn
bnbi_upnubwpr_btuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwbuhs
ejbejkbtabst~nbyhst~mcbthsqpvbnbw_rpnubjtuhnqrpk`rvoh
dnztupqpahth
Jjbujstvmc^tfjsqrpmhifjnqbrbe}tfjsfaepvsqpv_xfjqrptejprjtufa
R}npdjbehm}tjfstvmc^tfjsqrpmhifjnPbu^uhej^rkfjbuhsqfrj}epv
bnbwpr^sppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjqrpcfatujsbk}lpvifskvrj}ufrfs
qbrbe}tfjsupvfaepvsqpv_xfjqrptejprjtufaPbu^uht~nubohupvtxfujkp~
kbubl}dpvbnbw_rfufubqpt^ujshmfrpmhnafskbjupvsehm}tjpvs`
jejzujkp~sqbrbl`qufs Tjbnbi_upvtfsbrx_smqprp~nnbghup~n_zsurab
_uhkbjnbfqjur_qpvnuhnufkmhrazthqfarbsqpvvqfrcbanfjuburab_uh
Ufrjdrbw`

Upt}
<
MmfrpmhnabFnbrohsMmfrpmhnabQ`ohs

Hqpe_kufs
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Hqpe_kufs


L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Xfxnjk}qrptzqjk}`ufxnjk_svqhrftafsdjbupn_lfdxpuhsqpj}uhubs
Tpjkpnpmjk}swpr_bsmqprfanbxrhtjmpqpj`tfjupbk}lpvipufxnjk}
qrptzqjk}`ujsbk}lpvifsufxnjk_svqhrftafsjeazsupvsvqf~ivnpvsdjbupn
_lfdxpuhsqpj}uhubs Gtpnbwpr^upufxnjk}qrptzqjk}`ujsufxnjk_s
vqhrftafsqpvefnbn`kpvn^mftbtuhnfqjxfarhthupvpjkpnpmjkp~wpr_b
bll^tuznpqpaznujsjkbn}uhufstuhragfubjppjkpnpmjk}swpr_bs}qzs
kbipragfubjtupm_rpsfn}uhubJqr_qfjnbtvmqlhrnpnubjxzrjtu^
_nuvqbLLLW XLYK
Ubrbkblqfrjdr^yuf

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Xaulpjtqpvenkbjfqbddflmbujknqrpt}nuzn
Tjbk}lpvipjuaulpjtqpvenkbjfqbddflmbujknqrpt}nuznkbu_xpnubjbq}
bupnaejpupnq^rpxpvqhrftjn`upnfrdpl^cpkbj `bn^lpdbmfujs
bqbju`tfjsqpvpragpnubjtuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwb
uhsejbejkbtabst~nbyhst~mcbthscubejfvivnujk^tufl_xhupv
Ubrbkblqfrjdr^yuf

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj

Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK

24

21PROC009529788
2021-11-12
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

R_urbqfrjcbllpnujk`sejbxfarjths
Tpjkpnpmjk}swpr_bsibmqprfanbfwbrm}gfjubbk}lpvibm_urb
qfrjcbllpnujk`sejbxfarjthskbu^uhnfku_lfthuhst~mcbths
Ubrbkblqfrjdr^yuf

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Uptptu}vqfrdplbcabs
Tpjkpnpmjk}swpr_bsqrpuaifubjfnefxpm_nzsnbbnbi_tfjtfuraupvsvq}
mprw`vqfrdplbcabsupbk}lpvipm_rpsehlbe`qptptu}uhst~mcbths 
Lqjthmbanfubj}ujf^nppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjbqpwbtatfjnbbnbi_tfj
m_rpsuhst~mcbthstfuraupvsvq}mprw`vqfrdplbcabskbjtuhragfubjtujs
jkbn}uhufsupvvqfrdpl^cpvdjbuhnfku_lfthupvfnl}dzm_rpvsu}ufib
qr_qfjnbtvmqlhrzifaxzrjtu}LLLWdjbupvstxfujkp~svqfrdpl^cpvs
cl_qfm_rpsfn}uhubJbnzu_rz
Urptejpratuf

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Jjbujstvmc^tfjsqrpmhifjnqjtupqpjhujk^bq}fqathmbjntujup~ub`
fqathmfsvqhrftafsfl_dxpvuhsqpj}uhubs
Jjbehm}tjfstvmc^tfjsqrpmhifjnRqprfappjkpnpmjk}swpr_bsnb
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Jjbehm}tjfstvmc^tfjsqrpmhifjnRqprfappjkpnpmjk}swpr_bsnb

qrptkpmatfjubbqbjup~mfnbqjtupqpjhujk^qpv_xpvnfkepifabq}fqathmb
jntujup~ub`fqathmfsvqhrftafsfl_dxpvuhsqpj}uhubsbnbdnzrjtm_nzn
jkbnpu`uznmfubpqpabcfcbjnfubjhkbubllhl}uhubuznqrp{}nuzn
fqblhifv}mfnhmfqbrbqpmq_stujsufxnjk_sqrpejbdrbw_s`tfqr}uvqbkbj
ubpqpabpragpnubjtuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwbuhs
ejbejkbtabst~nbyhst~mcbthsL^n}xjfohd`tufupvsl}dpvskbjbnbw_rfuf
qpjb^llbbqpefjkujk^m_tbmqprp~nnbqrptkpmjtup~n
Hq^nuhth
Sbj Gxj
fohd`tufupvsl}dpvskbjejfvkrjnatufqpjb^llbbqpefjkujk^
m_tbmqprp~nnbqrptkpmjtup~n}tpnbwpr^upt~tuhmb
ejbtw^ljthsqpj}uhubs

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths


KWvtu`mbubejbtw^ljthsqpj}uhubskbjqr}uvqbqfrjcbllpnujk`s
ejbxfarjths
Tpjkpnpmjk}swpr_bsqr_qfjnbqbr^txfjqlhrpwprafsm}npn}ubnub
tvtu`mbubejbtw^ljthsqpj}uhubskbj `ubqr}uvqbqfrjcbllpnujk`s
ejbxfarjths_xpvnghuhifabq}uhnbnbi_upvtbbrx``upnbnbi_upnubwpr_b
tuhtxfujk`qrpk`rvoh dnztupqpahth`tub_ddrbwbuhejbejkbtabst~nbyhs
t~mcbthsqpvbnbw_rpnubjtuhnqrpk`rvoh dnztupqpahth
Ujtupqpjhujk^bq}bnfo^ruhupvsprdbnjtmp~stxfujk^mfqr}uvqb
ejbtw^ljthsqpj}uhubs
Nbfanbjtfi_thppjkpnpmjk}swpr_bsnbqrptkpmatfjqjtupqpjhujk^qpv
_xpvnfkepifabq}bnfo^ruhupvsprdbnjtmp~sqpvcfcbjnpvn}ujp
pjkpnpmjk}swpr_bstvmmprwnfubjmfubbqbjup~mfnbqr}uvqbejbtw^ljths
qpj}uhubstvmqfrjlbmcbnpm_nhsuhsqrptcbtjm}uhubsdjb^upmbmffjejk_s
bn^dkfs
Hq^nuhth
Sbj Gxj
fohd`tufupvsl}dpvskbjejfvkrjnatufqpjb^llbbqpefjkujk^
m_tbmqprp~nnbqrptkpmjtup~n}tpnbwpr^upt~tuhmb
ejbtw^ljthsqpj}uhubs

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth
Lvrzqb{k}LnjbapFddrbwpW~mcbthsLLLW Xvqpqpjhm_npFnuvqpYqf~ivnhsK`lzthsXLYK
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Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths

Ujtupqpjhujk^bq}bnfo^ruhupvsprdbnjtmp~stxfujk^mftvtu`mbub`
qr}uvqbqfrjcbllpnujk`sejbxfarjths
Nbfanbjtfi_thppjkpnpmjk}swpr_bsnbqrptkpmatfjqjtupqpjhujk^qpv
_xpvnfkepifabq}bnfo^ruhupvsprdbnjtmp~sqpvcfcbjnpvn}ujp
pjkpnpmjk}swpr_bstvmmprwnfubjmfubbqbjup~mfnbtvtu`mbub`qr}uvqb
qfrjcbllpnujk`sejbxfarjths
Hq^nuhth
Sbj Gxj
fohd`tufupvsl}dpvskbjejfvkrjnatufqpjb^llbbqpefjkujk^
m_tbmqprp~nDnbqrptkpmjtup~n}tpnbwpr^ubtvtu`mbub`
qr}uvqbqfrjcbllpnujk`sejbxfarjths

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths
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R_rps'Ufrjprjtm}supvbrjimp~uznqlhrp~nuznubkrju`rjbfqjlpd`svqpyhwazn
Tpjkpnpmjk}swpr_bsqr_qfjnbqbr^txfjqlhrpwprafsm}npn}ubnhbnbi_upvtbbrx`
`pbnbi_uznwpr_bs_xfjqrptejpratfjbnujkfjmfnjk^kbjxzrasejbkratfjskrju`rjb`
kbn}nfsqpvqr}kfjubjnbfwbrmptup~ndjbupnqfrjprjtm}upvbrjimp~uznvqpyhwazn
qpvibqrptklhip~nnbvqpc^lpvnqrptwpr^`nbtvmmfu^txpvntupnej^lpdp Tj
qlhrpwprafsbvu_spjpqpafsmqprp~nnbtvnpef~pnubjbq}bqbju`tfjs}tpnbwpr^ub
qjtupqpjhujk^`upfaepsupvs`ujsmprw_sbqpefjkujknfddr^wznfw}tpn
tvnur_xfjqfraquzthqpvibqr_qfjnbqrptkpmjtup~npragpnubjtuhtxfujk`
qrpk`rvoh`tub_ddrbwbuhsqrpm`ifjbsqpvbnbw_rpnubjtuhnqrpk`rvoh Jjb
klfjtu_sejbejkbtafsbnubdznjtujk_sejbejkbtafsmfejbqrbdm^ufvthejbejkbtafs
bnubdznjtujkp~ejbl}dpvkbjtvmqr^ofjskbjnpupmabsm}npn
Tpjkpnpmjk}swpr_bsehlnfj}uj
Ufrjprjtm}supvbrjimp~uznqrpfqjlfdm_nznvqpyhwazn
Ulhrpaubfwbrmptu_bbnujkfjmfnjk^kbjxzrasejbkratfjskrju`rjb`upvskbn}nfs
tufnbqfrjpragfubjpbrjim}suznvqpyhwaznmfupnbk}lpvipur}qpWfqfraquzth
qpvbqbjup~nubjprjtm_nbqjtupqpjhujk^`^llfsmprw_sbqpefjkujknfddr^wznnb
bnbw_rfufdjbk^if_nbbnppjkpnpmjk}swpr_bs_xfjubbqbjup~mfnb_ddrbwb
Hq^nuhth
Sbj Gxj
Ufrjdr^yufubm_urbqpvl`wihkbn

L^nhtxfujk`ufkmhrazthejbuaifubjhlfkurpnjk^bnbw_rfuf
Sbj Gxj
Kjbejkuvbk`Kjf~ivnth

Lqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wzn

Hrx``Zpr_bs_kepths
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R_rps'OXfljk_sehltfjs

Tk^uzijvqpdfdrbmm_npsehlnzfqjt`mzs}ujubtupjxfabqpv_xzbnbw_rfj
t~mwznbmfubm_rh_zs'bnzu_rzfanbjbkrjc`kbjpri^kbj}uj_xzql`rh
fqadnzthuzntvnfqfjntfqfraquzthtpcbrnyfvenehltfzn
Tk^uzijvqpdfdrbmm_npsehlnzfqjt`mzs}ujfambjtfi_thkbu}qjnbju`mbupskbj
xzraskbivtu_rhthnbqrptkpmatzubqjtupqpjhujk^kbjujslpjq_smprw_s
bqpefjkujknfddr^wznqpvbnbw_rpnubjfku}sf^n
bMbnbi_upvtbbrx``pbnbi_uznwpr_bs_xfjuhevnbu}uhubnbl^cfjubtxfujk^
ejkbjplpdhujk^bqfvifabsmfqr}tcbthtffinjk`c^thefepm_nzntfpqpjpe`qpuf
kr^upsm_lpsbvu`ejbuaifubjezrf^n*vq}uhnqrp|q}ifth}ujppjkpnpmjk}swpr_bs
_xfjqbr^txfjujsbqbrbauhufsqlhrpwprafsejbejkuvbk`ejf~ivnthbrx``wpr_b
_kepthsfqbkrjc`tupjxfabbnbwpr^suznfddr^wznqpvqbr_xpvnuhevnbu}uhub
tuhnbnbi_upvtbbrx``tupnbnbi_upnubwpr_bnbupqr^ofj+`
cHq}ujs Tkuzcrapv
upbrd}ufrpbn^lpdbmfuhnfinjk`fwbrmpd`upv
^rirpvqbr^drbwpsef~ufrpfe^wjpuhspehdabs
  LLhbnbi_upvtbbrx`
`pbnbi_uznwpr_bs_xpvn`ehtuhnkbupx`upvsubtxfujk^_ddrbwb
Tk^uzijvqpdfdrbmm_npseaezfqjt`mzsuhtvdkbu^ift`mpvtuhnbnbi_upvtbbrx``
upnbnbi_upnubwpr_b}qzskbipragfubjtupR_rpsOfn}uhubHqrpkfjm_npvnb
bqpku`tfjqr}tcbthtfejkbjplpdhujk^uznqlhrpwprjnqpv_xpvnvqpclhifatup
R_rpsOOOkbjupR_rps'upvqbr}nupsLvrzqb{kp~LnjbapvLddr^wpvW~mcbthsdjb
upvstkpqp~suhsejbejkbtabst~nbyhst~mcbths}qzskbipragfubjtupR_rpsO
Mmfrpmhnabu}qpskbj}qpvghufaubj`bqbjufaubjvqpdrbw`_s
Mmfrpmhnab
X}qps
Yqpdrbw`
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

ΠΡΟΣ: Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμβαση: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. & Δ. στην οδό Ακαδημίας 40»

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
Ευρώ

∆απάνη
Ευρώ

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

m2

141

m2

135

m2

69

τµχ

1

1. Πυράντοχες ή Απλές Μεταλλικές Θύρες ή Μεταλλικές Θύρες
Ασφαλείας αυτοκλειόµενες, µε τις διατάξεις στήριξής τους, τα
απαραίτητα εξαρτήµατα λειτουργίας τους και τυχόν πρόσθετο
εξοπλισµό : Θυρόφυλλα µε Πυράντοχο Υαλοπίνακα, µε Μηχανισµό
Συγκράτησης µε ∆είκτη Πυραντίστασης, Καπνοστεγανότητα κ.λπ.
σύµφωνα µε τον Πίνακα 1, Παράρτηµα Α, συµπεριλαµβάνονται
αποξηλώσεις υφιστάµενων θυρών, απόρριψη άχρηστων υλικών,
εγκατάσταση, δοκιµή λειτουργίας κλπ. :
2. Πυράντοχες Τοιχοποιίες µε Σύστηµα Ξηράς ∆όµησης µε
Γυψοσανίδες για τη ∆ιαµόρφωση Ορίων Πυροδιαµερισµάτων ή/ και
µε Απαίτηση ∆ιαµόρφωσης Ανοίγµατος Θύρας µε ∆είκτη
Πυραντίστασης 90΄, συµπεριλαµβάνονται αποξηλώσεις
υφιστάµενων κουφωµάτων, τοιχοποιιών, απόρριψη άχρηστων
υλικών, εγκατάσταση, χρωµατισµοί κλπ.:
3. Πυράντοχη Ψευδοροφή µε Σύστηµα Ξηράς ∆όµησης µε
Γυψοσανίδες µε θυρίδα επίσκεψης µε ∆είκτη Πυραντίστασης 90΄
αµφίπλευρα, συµπεριλαµβάνονται αποξηλώσεις υφιστάµενων
ψευδοροφών, απόρριψη άχρηστων υλικών, εγκατάσταση,
χρωµατισµοί κ.λπ.:
4. Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισµού Πυροπροστασίας
(Πυράντοχων, Απλών Μεταλλικών Θυρών και Μεταλλικών Θυρών
Ασφαλείας, Πυράντοχων Τοιχοποιιών, Πυράντοχων Οροφών κ.λπ.)
σύµφωνα µε κείµενη νοµοθεσία, κανονισµούς και πρότυπα όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα)
Επωνυμία Εταιρείας: ………………………………………..
ΑΦΜ/ΔΟΥ: ………………………………………..
Διεύθυνση: ………………………………………..
Τηλ. Επικοιν: ………………………………………..
Email: ………………………………………..
Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα»
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι
(αριθμητικώς και ολογράφως): ……………………………………………………………………… ημέρες
Ημερομηνία:

…………………………..

(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Σ Υ Μ Β Α Σ Η ___________
Στην Αθήνα, σήµερα την ___________, ηµέρα ___________, στο Κεντρικό
Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ αφενός
της α) ∆ήµητρας Ασηµάκη του Στυλιανού, κατόχου του Α.∆.Τ. AΒ.512474/2006 του Τ.Α.
Πατησίων Αθηνών, Προϊσταµένης της Γενικής ∆/νσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων, η οποία ενεργεί µε την ιδιότητά της αυτή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 15
του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’) σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 102
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), ως νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα, αποκαλούµενο στο εξής «Τ.Π. &
∆ανείων», και αφετέρου του β) ____________________________, κατοίκου
___________,
οδός
_______________
ΤΚ
_____,
κατόχου
του
Α.∆.Τ.
______________________ του Τ.Α. ___________, ως νοµίµου εκπροσώπου για την
υπογραφή
της
παρούσας,
της
εταιρείας
«_______________________________________________________», που εδρεύει στην
______________________, επί της οδού ______________________, µε ΑΦΜ
_____________, ∆ΟΥ ___________, αποκαλούµενη στο εξής «Προµηθευτής»,
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα εξής:
Με την υπ΄ αριθ. ______________ Απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων (Α∆ΑΜ:
_____________________, Α∆Α: __________________) αποφασίσθηκε η ανάθεση για την
«Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40» στον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τους
ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
1ος ΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η «Προµήθεια και Εγκατάσταση
Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην
οδό Ακαδηµίας 40», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνική Έκθεση και την υπ’ αριθ.
_________________ προσφορά του Προµηθευτή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας σύµβασης.
2ος ΟΡΟΣ
ΤΙΜΗ
Η συνολική τιµή για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών
Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40»
ανέρχεται
στο
ποσό
των
€_________________________
_________________________________ –________–, ήτοι καθ. αξία €____________
πλέον Φ.Π.Α. 24%, και περιλαµβάνει:
1. Την αξία της προµήθειας των υλικών και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
2. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εξοπλισµού, υλικών, µικροϋλικών, µέσων κ.λ.π., που δεν
αναφέρεται ρητά στην υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών (∆15) του Τ.Π. & ∆ανείων και δεν εξαιρείται ρητά από την προσφορά του
Προµηθευτή, αλλά είναι αναγκαία για την περαίωση των εργασιών σύµφωνα µε τους
κανονισµούς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
3. Τα έξοδα µεταφοράς µέχρι τις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών και την ασφάλιση των
υλικών που θα απαιτηθούν για τις υπό εκτέλεση εργασίες.
4. Τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τον σχετικό όρο της
παρούσας σύµβασης.
3ος ΟΡΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κατά την πληρωµή ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις:
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• ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆H.ΣY.). Επί της εν λόγω κράτησης
επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου.
• ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), υπολογιζόµενη επί της αξίας κάθε πληρωµής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου.
• παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (8% για παροχή
υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια υλικών) του Ν. 4172/2013.
• Με κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρος, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά
την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων
Οργανισµών ως επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το
Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς, οι οποίες σύµφωνα µε το νόµο βαρύνουν
τον προµηθευτή και σε καµία περίπτωση το Τ. Π. & ∆ανείων.
4ος ΟΡΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ως τόπος παράδοσης των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται το κτίριο
Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα, µε µέριµνα, δαπάνη, µέσα και προσωπικό του Προµηθευτή.
Ο χρόνος εκτέλεσης για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων
Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας
40», ορίζεται στις ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας
σύµβασης.
Η προµήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών θεωρείται ότι έχει περαιωθεί συνολικά
όταν ο Προµηθευτής:
•

Παραδώσει την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο
Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40», σε πλήρη και
κανονική λειτουργία, µε όλες τις απαραίτητες δοκιµές και µετρήσεις, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνική Έκθεση και την προσφορά του.

•

Αποκαταστήσει τις φθορές σε δοµικά και άλλα στοιχεία του κτιρίου που προκλήθηκαν
από την εκτέλεση των εργασιών.

•

Αποµακρύνει από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά.

•

Φροντίσει σχολαστικά για την καθαριότητα όλων των χώρων όπου εκτελέστηκαν οι
εργασίες.

Εάν ο Προµηθευτής κρίνει κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών και πριν την
ολοκλήρωσή τους, ότι ο ανωτέρω χρόνος εκτέλεσης των εργασιών δεν του επαρκεί για την
έντεχνη εκτέλεση θα µπορεί να ζητήσει τεκµηριωµένα παράταση από την Υπηρεσία.
Ο Συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Τ. Π. &
∆ανείων µέχρι ίσο ή µικρότερο από αυτόν, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Τ.Π. &
∆ανείων για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων ή να µετατίθεται, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5ος ΟΡΟΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικών και η εκτέλεση των εργασιών δεν
παραδοθεί µε τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως θα διαµορφωθεί µε τυχόν µετάθεση
και µέχρις λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγηθεί, επιβάλλεται εκτός των
προβλεποµένων κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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6ος ΟΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7ος ΟΡΟΣ
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Προµηθευτής, κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
203 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και επιβάλλονται µε απόφαση, σε
βάρος του, οι αναφερόµενες στο ίδιο άρθρο κυρώσεις αθροιστικά, ή διαζευκτικά.
8ος ΟΡΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της «Προµήθειας και Εγκατάστασης
Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην
οδό Ακαδηµίας 40», θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου εντός (1) µηνός από την παράδοση του
συνολικού αντικειµένου της παρούσας σύµβασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
9ος ΟΡΟΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης (4% επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει)
ανέρχεται στο ποσό των ________________ ευρώ - €___________.
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης αρ. ____________________________ της τράπεζας
_________________________________________________________.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί από το Τ.Π. & ∆ανείων µετά την οριστική
παραλαβή όλων των ανωτέρω συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή και µε την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ατέλειες στις εργασίες που εκτελέστηκαν. Σε περίπτωση
ατελειών θα κληθεί ο Προµηθευτής πριν την οριστική παραλαβή να τις αποκαταστήσει. Εάν
δεν ανταποκριθεί, το Τ.Π. & ∆ανείων δικαιούται να αναθέσει τις εργασίες αποκατάστασης
σε άλλο Προµηθευτή και να τον πληρώσει µε το ποσό το οποίο θα καταπέσει από την
ανωτέρω εγγύηση.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
O Προµηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης
τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της
προµήθειας των υλικών και των σχετικών εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2)
ετών, τα υλικά υποστούν µερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από
κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλµατα τοποθέτησης ή και εγκατάστασης, από ελλιπή ή
ελαττωµατικά υλικά κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς
καθυστέρηση, µε δικές του δαπάνες, µέσα στην σχετική προθεσµία που θα τεθεί από το
Τ.Π. & ∆.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής εκτιµώµενης
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται έως και την οριστική παραλαβή της
προµήθειας και των σχετικών εργασιών.
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προβαίνει στον απαιτούµενο
έλεγχο της συµµόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπόµενα για την εγγυηµένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης του Αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η ως άνω επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του Αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης
λειτουργίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο
Παραλαβής της Εγγυηµένης Λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση
του Αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή
µερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το σχετικό πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, εάν απαιτείται έγκριση.
10ος ΟΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή στον Προµηθευτή, θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής
αξίας, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας των υλικών και
εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύµβασης.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 200 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
11ος ΟΡΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα υγιεινής και
ασφαλείας για το προσωπικό του και τους τρίτους κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως
εργασιών, να τηρεί αυστηρά τις υφιστάµενες αστυνοµικές κ.λ.π. διατάξεις και να διαθέτει
όλα τα αναγκαία µέσα και εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας
σύµβασης.
Επίσης ο Προµηθευτής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφάλιση και προστασία των χώρων και του προσωπικού της υπηρεσίας στις θέσεις που
θα γίνουν οι εργασίες της παρούσας καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο µε βάση τις
κείµενες σχετικές διατάξεις.
Ουδεµία πρόσθετη αµοιβή ή προσαύξηση προβλέπεται για τα ανωτέρω (λ.χ. µέτρα
ασφαλείας, σχετικές άδειες, σήµανση κ.λ.π.) καθώς το κόστος αυτών έχει συµπεριληφθεί
στις τιµές προσφοράς του Προµηθευτή.
Το Τ.Π. & ∆ανείων απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για
οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, τόσο στο
προσωπικό του Προµηθευτή, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα.
Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον Προµηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµιά, φθορά ή βλάβη που θα
συµβεί.
Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε τα έξοδα ασφάλισης η αποζηµίωσης για ατυχήµατα
η ζηµιές του ιδίου, του προσωπικού του ή τρίτων.
12ος ΟΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, τεχνική έκθεση και απόφαση έγκρισης δαπάνης, εκτός από κατάδηλα
σφάλµατα ή παραδροµές.
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13ος ΟΡΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης θα
επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων
Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας
40», όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνική έκθεση της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) και στην υπ’ αριθ. _________________ προσφορά
του, καθώς και µε ό,τι υλικά και µικροϋλικά θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των
εργασιών και δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή.
2. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µε δικά του έξοδα να εκτελέσει τους
οποιουσδήποτε ελέγχους ζητήσει η Τεχνική Υπηρεσία και η αρµόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Τ.Π. & ∆ανείων, χρησιµοποιώντας δικά του
κατάλληλα µέσα και υλικά προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προδιαγραφών.
3. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
4. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών (∆15) για τη σύνθεση των συνεργείων του (ονοµατεπώνυµα και αριθµοί
δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου κατάλληλου εγγράφου δηµόσιας αρχής), ώστε
να εκδίδονται οι απαιτούµενες άδειες για την είσοδο αυτών στο κτίριο Ακαδηµίας 40.
5. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, µε τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, χωρίς ελαττώµατα, και οι χώροι θα παραδοθούν
απαραίτητα καθαροί και απαλλαγµένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα αποµακρυνθούν
εκτός του κτιρίου Ακαδηµίας 40.
6. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής και των αρµοδίων µηχανικών του Τ.Π. & ∆ανείων κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενηµερώνει για οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει.
7. Οι εργασίες δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆ανείων που στεγάζεται στο κτίριο Ακαδηµίας 40.
8. Οι τεχνίτες, εργάτες, ως και όλο το προσωπικό που ανήκει και απασχολείται από
τον Προµηθευτή, πρέπει να είναι ασφαλισµένοι µε ευθύνη και δαπάνες αυτού σε
ασφαλιστικό οργανισµό, του Τ.Π. & ∆ανείων απαλλασσοµένου της ευθύνης προς
αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε την ευκαιρία αυτής,
ή από κάθε άλλη αιτία, όπως και κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία στο
προσωπικό του Τ.Π. & ∆ανείων και γενικά σε πρόσωπα ή πράγµατα τρίτων που τυχόν θα
συµβεί κατά τις ίδιες περιπτώσεις για τα οποία ευθύνη έχει ο Προµηθευτής.
9. Ο Προµηθευτής κατά την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης θα
ευθύνεται για κάθε τυχόν προκαλούµενη θετική ζηµία σε βάρος του Τ.Π. & ∆ανείων ή
τρίτων από αµέλεια ή άγνοια αυτού και των συνεργείων του, ή από υπαίτια άλλη
αντισυµβατική συµπεριφορά.
10. Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται η υπ΄ αριθ. ___________
Απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων (Α∆ΑΜ: ________________, Α∆Α:
_________________), οι όροι της υπ’ αριθ. 23/2020 Τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών (∆15) και η υπ’ αριθ. ___________________ προσφορά του
Προµηθευτή, τα οποία µαζί και µε τους όρους της παρούσας σύµβασης αποτελούν ένα
ενιαίο νοµικό και συµβατικό σύνολο.
11. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α’), όπως ισχύουν σήµερα.
12 . Ο Προµηθευτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
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και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄
του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
13. Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση
της παρούσας σύµβασης. Επιτρέπεται η υποκατάσταση του Προµηθευτή στον οποίο
ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από νέο Προµηθευτή συνεπεία ολικής ή µερικής διαδοχής
του αρχικού ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά,
υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης
και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016.
14. Το Τ.Π. & ∆ανείων διατηρεί πάντοτε αµείωτο το δικαίωµα κατά του Προµηθευτή
να επιδιώξει την, κατά το Αστικό ∆ίκαιο και γενικά τις κείµενες διατάξεις, αποκατάσταση
κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας αυτού ένεκα µη εµπρόθεσµης ή µη προσήκουσας
εκτέλεσης των όρων της παρούσας ή γενικά λόγω παράβασης οιουδήποτε όρου αυτής από
τον Προµηθευτή.
15. Ο Προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της
«Προµήθειας και Εγκατάστασης Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40» που ανατίθενται σ’ αυτόν, αποδέχεται
όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση και από το νόµο, υπόσχεται την ακριβή εκτέλεση
αυτής, ευθυνόµενος για ολόκληρη τη σύµβαση, παραιτούµενος από κάθε δικαίωµα
προσβολής της παρούσας ή αµφισβήτησης του δικαιώµατος του Τ.Π. & ∆ανείων να
κηρύξει αυτόν έκπτωτο, καθώς και από κάθε άλλη αξίωση προς αποζηµίωσή του.
Κατόπιν των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε δύο (2) πρωτότυπα, και
έλαβε από ένα κάθε συµβαλλόµενο µέρος.
OΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. __________ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1) Άρθρο 1: Αντικείµενο της σύµβασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να αποκαλυφθούν από
το
«Ταµείο
Παρακαταθηκών
και
∆ανείων»
στην
Εταιρεία
«________________________________________________________________»
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, τα µέρη
συµφωνούν ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (εφεξής: ΤΠ∆) ενεργεί ως
"υπεύθυνος
την
επεξεργασία"
και
η
εταιρεία
«_______________________________________________________________» (εφεξής:
Προµηθευτής) ως "εκτελών την επεξεργασία" (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679). Ο εκτελών την επεξεργασία δύναται να επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας στο πλαίσιο της οµαλής
εκτέλεσης της µεταξύ τους σύµβασης.
Περιγραφή δεδοµένων και σκοπού διαβίβασης. Τα προσωπικά δεδοµένα που
διαβιβάζονται στον Προµηθευτή στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης είναι: ∆ήµητρα
Ασηµάκη του Στυλιανού, κατόχου του Α.∆.Τ. ΑΒ.512474/2006 του Τ.Α. Πατησίων, ως
φυσικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, µε σκοπό την Ανάθεση της «Προµήθειας και Εγκατάστασης Πυράντοχων
Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας
40». Σε περίπτωση που προκύψει µεταγενέστερα ανάγκη περαιτέρω διαβίβασης
προσωπικών δεδοµένων, τα µέρη οφείλουν να συµφωνούν εγγράφως για τη νεότερη
διαβίβαση και ορίζεται ότι και αυτά υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας.
Περιγραφή πράξεων επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προµηθευτής δεσµεύεται ότι θα
προβεί αποκλειστικά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων για την εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης µε το ΤΠ∆.
Το ΤΠ∆ οφείλει να διαβιβάζει στον Προµηθευτή µόνο τα προσωπικά δεδοµένα που είναι
απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της µεταξύ τους σύµβασης. Σε περίπτωση που
προκύψει διαβίβαση δεδοµένων που δεν είναι απολύτως αναγκαία, ο Προµηθευτής οφείλει
να ενηµερώσει σχετικά το ΤΠ∆ και να ενεργήσει υπό τις εντολές του (να διαγράψει ή να
καταστρέψει τα δεδοµένα).
Άρθρο 2: Γενικές Υποχρεώσεις δεύτερου των συµβαλλοµένων
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να:
Α. Ενεργεί για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας και µόνον κατ’ εντολή και επί τη
βάσει των οδηγιών του για όσο διάστηµα διαρκεί η κύρια σύµβαση και για την οµαλή
εκτέλεση της. Εάν ο εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωµένος να προβεί σε πρόσθετη
επεξεργασία πέραν της συµφωνηµένης στην παρούσα, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας,
οφείλει να ενηµερώνει πριν την πράξη τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Β. Αποδέχεται ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ασχολείται µε την επεξεργασία
δεδοµένων για λογαριασµό του οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασής και
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679.
Γ. ∆ιατηρεί τα δεδοµένα σε ξεχωριστό αρχείο από τα υπόλοιπα δεδοµένα που τυχόν
επεξεργάζεται και αποτρέπει την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων στα
συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων του ΤΠ∆ (φυσικός έλεγχος πρόσβασης).
∆. ∆ιασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του
ΤΠ∆ δεν µπορούν να διαβιβάσουν να αντιγράφουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν
χωρίς άδεια (έλεγχος πρόσβασης δεδοµένων).
Ε. ∆εσµεύεται να µη µεταβιβάσει δεδοµένα σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας.
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ΣΤ. Γνωρίζει ότι διατηρεί εµπιστευτικά δεδοµένα του ΤΠ∆ και διαθέτει προσωπικό που έχει
εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να επεξεργάζονται τα δεδοµένα του.
Ζ. ∆ηλώνει ότι διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις για να επεξεργάζεται δεδοµένα κατά τις
απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 και δύναται να προστατεύει και να κρατά τα
δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων ασφαλή.
Η. Ζητά να συναινεί εγγράφως ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων σε
περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία χρησιµοποιήσει υπεργολάβο. Αν ο
υπεργολάβος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή υπερβεί τις αρµοδιότητές
του, ο Προµηθευτής ευθύνεται πλήρως για τις ενέργειες του υπεργολάβου.
Άρθρο 3: Τεχνικά και οργανωτικά µέτρα
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 ο Προµηθευτής οφείλει να θέσει
σε εφαρµογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την πρόληψη µη
εξουσιοδοτηµένης ή παράνοµης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζηµίας,
τα οποία είναι κατάλληλα για να προστατεύσουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των
υποκειµένων των δεδοµένων.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις εξής εγγυήσεις:
Α) την ικανότητα να εξασφαλίζεται από τον Προµηθευτή η συνεχής εµπιστευτικότητα, η
ακεραιότητα, η διαθεσιµότητα και η ανθεκτικότητα των συστηµάτων και υπηρεσιών.
Β) την ικανότητα να αποκαθιστά εγκαίρως ο εκτελών την επεξεργασία τη διαθεσιµότητα και
την πρόσβαση σε δεδοµένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συµβάντος, ήτοι να
εφαρµόζει τα κατάλληλα προγράµµατα αποκατάστασης καταστροφών και συνέχισης
επιχειρήσεων, να εξετάζει τακτικά τόσο το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχισης της λειτουργίας
όσο και την εκτίµηση των κινδύνων.
Γ) τη διασφάλιση από τον Προµηθευτή µιας διαδικασίας τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και
εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την
εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
Άρθρο 4: Προσωπικό
Ο Προµηθευτής εφαρµόζει ένα πρόγραµµα ευαισθητοποίησης σχετικά µε την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά µε τις
υποχρεώσεις ασφαλείας του. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κατάρτιση σχετικά µε τις
υποχρεώσεις ταξινόµησης δεδοµένων, τους ελέγχους φυσικής ασφάλειας, τις πρακτικές
ασφαλείας και την αναφορά περιστατικών ασφάλειας.
Ο Προµηθευτής έχει σαφώς καθορισµένους ρόλους (job description) και ευθύνες (access
rights) για τους εργαζοµένους. Ο προληπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται πριν από την
πρόσληψη µε την υλοποίηση συγκεκριµένου οργανογράµµατος.
Οι υπάλληλοι του Προµηθευτή οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις καθιερωµένες
πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας.
Άρθρο 5: ∆ικαιώµατα δεδοµένων υποκειµένων
Ο Προµηθευτής δεσµεύεται ότι θα βοηθήσει τον πρώτο των συµβαλλοµένων να
εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στα αιτήµατα των υποκειµένων των
δεδοµένων να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
περιλαµβανοµένων, ενδεικτικά, του δικαιώµατος πρόσβασης στα δεδοµένα τους και της
διόρθωσης εσφαλµένων δεδοµένων, των δικαιωµάτων διαγραφής και φορητότητας
δεδοµένων, του δικαιώµατος να περιορίσει τα δεδοµένα του, το δικαίωµα να αντιταχθεί
στην επεξεργασία σε ορισµένες περιστάσεις και το δικαίωµα να µην υπόκειται σε
αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που το υποκείµενο των δεδοµένων
υποβάλλει ένα εκ των ανωτέρω αιτηµάτων απευθείας στον Προµηθευτή, αυτός οφείλει να
το διαβιβάζει απευθείας στο ΤΠ∆ και να ενεργεί επακριβώς υπό τις εντολές και την
καθοδήγηση του τελευταίου.
Άρθρο 6: Παραβίαση ασφαλείας και γνωστοποίηση της παραβίασης
Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο
Προµηθευτής, δεσµεύεται ότι θα βοηθήσει το ΤΠ∆ να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να
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συµµορφωθεί µε τα άρθρα 32, 33 και 34 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679
περιλαµβανοµένης της ενηµέρωσης του πρώτου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν
πάση περίπτωση εντός 24 ωρών από την τυχόν διενεργηθείσα παραβίαση Προσωπικών
∆εδοµένων από τη στιγµή που έλαβε γνώση της παραβίασης, ώστε να επιτραπεί ο πρώτος
να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ειδοποιήσει τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και τα
υποκείµενα δεδοµένων σχετικά µε την παραβίαση αυτή εντός 72 ωρών από τη στιγµή που
θα λάβει γνώση της παραβίασης. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση από τον Προµηθευτή θα
περιλαµβάνει όλες τις επαληθευµένες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του σχετικά µε τη
φύση της παραβίασης των Προσωπικών ∆εδοµένων, τον αριθµό των θιγόµενων
Υποκειµένων ∆εδοµένων, τον αριθµό των καταχωρηµένων Στοιχείων, το όνοµα και τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που θα ορίσει ο δεύτερος και τα µέτρα που έλαβε ή
θα λάβει ο Προµηθευτής για να µετριάσει τους κινδύνους για την προστασία των
δεδοµένων από την παραβίαση των Προσωπικών ∆εδοµένων.
Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που
διαθέτει, ο Προµηθευτής θα βοηθήσει το ΤΠ∆ να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να
συµµορφωθεί µε τα άρθρα 35 και 36 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, µεταξύ άλλων,
παρέχοντας βοήθεια σε τυχόν εκτιµήσεις αντικτύπου προστασίας δεδοµένων και
προηγούµενες διαβούλευσης µε τις εποπτικές αρχές όταν απαιτούνται σε σχέση µε την
επεξεργασία των δεδοµένων.
Άρθρο 7: Παροχή πληροφοριών
Ο Προµηθευτής θα θέσει στη διάθεση του ΤΠ∆ και των αρµόδιων εποπτικών αρχών όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες επεξεργασίας για να αποδείξει
τη συµµόρφωση του µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 και θα συµµετάσχει και θα
συµβάλλει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Άρθρο 8: Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε κάποιον όρο της παρούσας σύµβασης, ο Προµηθευτής
θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος και το ΤΠ∆ δικαιούται
να καταγγείλει την παρούσα και πριν τη συµφωνηθείσα συµβατική λήξη της, µε γραπτή
καταγγελία για σπουδαίο λόγο.
Ενδεικτικά καταγγελία για σπουδαίο λόγο χωρά στις παρακάτω περιπτώσεις:
-Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από
τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συµφωνούνται όλες ουσιώδεις.
-Σε περίπτωση εκχώρησης ή µεταβίβασης της συµβατικής σχέσης χωρίς τη συναίνεση του
ΤΠ∆.
-Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής παρέχει διαστρεβλωµένα στοιχεία ή ανακριβείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες εν γνώσει του ή όχι προς το ΤΠ∆.
-Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είτε µόνος του, είτε από κοινού µε άλλα πρόσωπα
αµέσως ή εµµέσως προσβάλλει ή αµφισβητήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική
ενέργεια προσβολής των προσωπικών δεδοµένων που επεξεργάζεται για λογαριασµό του
υπεύθυνου της επεξεργασίας κατά τις διατάξεις της Υφιστάµενης Νοµοθεσίας.
Αν ένας εκ των δύο συµβαλλοµένων ασκεί το δικαίωµα να καταγγείλει την ιδιότητά του ως
συµβαλλόµενου µέρους της παρούσας σύµβασης, ο τερµατισµός αυτός δεν επηρεάζει τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα µέρη όσον αφορά τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 πριν
από τη λήξη της.
Με τη λήξη της παρούσας Σύµβασης ή αµέσως µετά από αίτηµα του ΤΠ∆, παύει η
επεξεργασία, και κατά την κρίση του ΤΠ∆, ο Προµηθευτής επιστρέφει ή καταστρέφει µε
ασφάλεια τα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΤΠ∆.
Άρθρο 9: ∆ιάρκεια της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδοµένων από τον Προµηθευτή θα συνεχιστεί µέχρι να λήξει η
σύµβαση µεταξύ των µερών. Στη συνέχεια ο Προµηθευτής υποχρεούται κατά τις εντολές
και την κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας να επιστρέψει τα δεδοµένα εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος που δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε
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ηµερολογιακών ηµερών ή να τα καταστρέψει τηρώντας συγκεκριµένη διαδικασία
(πρωτόκολλο καταστροφής).
Όλα τα διατηρούµενα δεδοµένα θα διατηρούνται ως εµπιστευτικά και θα διασφαλίζονται
όπως προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679.
Άρθρο 10: ∆εσµευτική ισχύς
Η παρούσα σύµβαση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τα συµβαλλόµενα µέρη της, καθώς
και για τους αντίστοιχους υπαλλήλους που χρησιµοποιεί ως εκτελεστές, διαχειριστές, κ.α.
Σε περίπτωση σύγκρουσης µε προηγούµενες συµβάσεις ,η παρούσα υπερτερεί από κάθε
προηγούµενο όρο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 11 : Τροποποιήσεις
Η παρούσα σύµβαση δεν µπορεί να τροποποιηθεί παρά µόνο µε έγγραφη συµφωνία
µεταξύ των µερών. Κάθε τροποποιητική συµφωνία µόνο εγγράφως µπορεί να αποδειχθεί,
αποκλειοµένου ακόµη και του όρκου ακόµη και σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου.
Άρθρο 12: Τήρηση της παρούσας
Τα µέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παρούσα και ρητά συνοµολογούν ότι αν κριθεί
άκυρος κάποιος όρος, αυτό δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της παρούσας
σύµβασης. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος της όλης σύµβασης, η
παράβαση όµως όρου της παρούσας αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της κύριας
σύµβασης. Οι δε συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να
προκύψει από ακυρότητα όρου, ερµηνευτικά ή µε συµπλήρωση της παρούσας, κατά τρόπο
που να εκπληρούται ο σκοπός της σύµβασης.
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από την
οικεία νοµοθεσία για τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά τις διατάξεις για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων.
Άρθρο 13: Υπέρβαση αρµοδιοτήτων
Αν ο εκτελών την επεξεργασία υπερβεί τις αρµοδιότητες που του έχει εκχωρήσει το ΤΠ∆
αντιµετωπίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τις πράξεις υπέρβασης των αρµοδιοτήτων
του, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την Προστασία ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 14: Αποκατάσταση ζηµίας
Τα µέρη συµφωνούν ανεπιφύλακτα ότι ο Προµηθευτής ευθύνεται για την αποκατάσταση
κάθε θετικής ζηµίας σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας. Οµοίως
ευθύνεται και για κάθε πράξη ή παράλειψη αν χρησιµοποιήσει τρίτο υπεργολάβο χωρίς να
αποκλείεται η δυνατότητα του πρώτου των συµβαλλοµένων να στραφεί εναντίον του
υπεργολάβου.
Άρθρο 15: Σχέση της παρούσας µε την κύρια σύµβαση
Κατά τα λοιπά τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται πλήρως από την κύρια σύµβαση και η
παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της.

ΓΙΑ ΤΟ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1
ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 1.145,40
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Χιλίων Εκατόν Σαράντα Πέντε και σαράντα λεπτά

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………….1.…………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………….
4.………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο:…………………………………..
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση διέπεται από τους
Όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
Εγγύηση για την συµµετοχή
σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Κάτω των Ορίων που θα
γίνει την: ………………………………………., ώρα ………………,
για την: Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ΕΥΡΩ Χίλια Εκατόν Σαράντα Πέντε και σαράντα λεπτών –1.145,40–,
σύµφωνα µε την υπ. αριθ. πρωτ. …………………………. ∆ιακήρυξη.
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ:
ΑΘΗΝΑ
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

…………………………………….ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ.

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

# Χίλια Εκατόν Σαράντα Πέντε και σαράντα λεπτά #

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ 1.145,40

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……………..……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ
της εταιρίας ………………………………………..∆/νση…………………………………………………για την συµµετοχή στον
διενεργούµενο Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο
Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%,
επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ΕΥΡΩ Χιλίων Εκατόν Σαράντα Πέντε
και σαράντα λεπτών –1.145,40–, σύµφωνα µε την υπ. αριθ. πρωτ. ……………………….. ∆ιακήρυξη.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) µέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1
ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…2.290,80………………………
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆ύο Χιλιάδες ∆ιακόσια Ενενήντα και ογδόντα λεπτά ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………….1.…………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………….
4.………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο:…………………………………..
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγύηση διέπεται από τους
Όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύµβασης που θα
υπογραφεί µετά:……………………………………………………………………………………………………………………
για την: Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40 και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιµώµενης προ Φ.Π.Α. αξίας
2.290,80 ΕΥΡΩ αυτής.
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ :
ΑΘΗΝΑ
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

…………………………………….ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ.

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

# 2.290,80 #

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ 2.290,80.

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 2.290,80
(και ολογράφως) ∆ύο Χιλιάδων ∆ιακοσίων Ενενήντα και ογδόντα λεπτών, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας ………………………………………∆/νση…………………………………………………για την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης, που θα υπογραφεί µαζί σας (υπ. αριθ. πρωτ. ……………………..
∆ιακήρυξη) για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της εκτιµώµενης
προ Φ.Π.Α. αξίας 2.290,80 ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

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

21PROC009529788 2021-11-12
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1
ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)………2.863,50………………
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ∆ύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εξήντα Τρία και Πενήντα λεπτά ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………….1.…………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………….
4.………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο:…………………………………..
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εγγύηση διέπεται από τους
Όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
Εγγύηση για την καλή και οµαλή λειτουργία
των όρων της σύµβασης που υπογράφηκε
µετά:……………………………………………………………………………………………………………………
για την: Προµήθεια και Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Τ.Π. & ∆. στην οδό Ακαδηµίας 40, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της εκτιµώµενης προ Φ.Π.Α. αξίας
…2.863,50… ΕΥΡΩ αυτής.
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ :
ΑΘΗΝΑ
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

…………………………………….ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

21PROC009529788 2021-11-12
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα ………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ.

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

# 2.863,50 #

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ 2.863,50.

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…2.863,50…(και ολογράφως) ∆ύο Χιλιάδων Οκτακοσίων Εξήντα Τριών και Πενήντα λεπτών, στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας ………………………………………………………………………………………
∆/νση…………………………………………………………… για την καλή και οµαλή λειτουργία από αυτήν των όρων της
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας (υπ. αριθ. πρωτ. ………………………….. ∆ιακήρυξη) για την Προµήθεια και
Εγκατάσταση Πυράντοχων Μεταλλικών Θυρών στο Κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆. στην οδό
Ακαδηµίας 40, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής ανά οµάδα και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της εκτιµώµενης προ Φ.Π.Α. αξίας 2.863,50 ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι για τουλάχιστον τρεις (3) µήνες
µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του ενός (1) έτους, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

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

