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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδηµίας 40 - 10174 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :
Πληροφορίες
Email :
Τηλέφωνο :

Αθήνα, 09-07-2021
Αριθµ. Πρωτ: (0)59301_21

∆2 Οικονοµικών Υπηρεσιών
Γ΄ Προµηθειών
Ε. Τζαναβάρα
e.tzanavara@tpd.gr
213 21 16 482
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Συνοπτικός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων,
υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταµιευτηρίου, επιταγών, θερµογραφικών ρολών και
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4».
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης,
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ βιβλιαρίων ταµιευτηρίου, επιταγών, θερµογραφικών ρολών και
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α3 και Α4
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΕ
CPV

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή)
Μέχρι €27.400,00 πλέον Φ.Π.Α.
Κατά την υπογραφή της Σύµβασης
Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & ∆ανείων
(Ακαδηµίας 40, ΤΚ:10174 , Αθήνα)
Έξι (6) µήνες
120 ηµέρες
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
∆ιεύθυνση (∆2) Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Γ΄ Προµηθειών (Γραφείο 504)
Ακαδηµίας 40 – Αθήνα, Τ.Κ. 101 74
Τηλέφωνο : 213 21 16 482
Fax : 210-3630110
www.tpd.gr
Έως 20/7/2021 ηµέρα Τρίτη & ώρα 14:30 µ.µ.
21/7/2021 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 10:30 π.µ.
1293
22820000-4
22850000-3
22160000-9
22993300-0
30197642-8
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων

Ταχυδροµική διεύθυνση

Ακαδηµίας 40

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδροµικός κωδικός

10174

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

2132116482 - 2132116426

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

e.tzanavara@tpd.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες
Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ε. Τζαναβάρα
www.tpd.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων – Τ. Π. & ∆.) είναι αυτόνοµος
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εξυπηρέτησης του δηµοσίου και κοινωνικού συµφέροντος και
είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Οικονοµικών.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δραστηριοποιείται στην φύλαξη και διαχείριση των κάθε µορφής
οριζόµενων από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις παρακαταθηκών (χρηµατικών, τελωνειακών,
αυτούσιων, κ.λπ.). Επίσης το Τ. Π. & ∆ανείων στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
µέσω χορήγησης δανείων προς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού,
συνδέσµους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆. και δηµόσιους φορείς, µε
σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδοµής, ή έργων γενικού συµφέροντος για την
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, το Τ. Π. & ∆ανείων εξυπηρετεί το δηµόσιο και
κοινωνικό συµφέρον µε την αποδοχή πάσης φύσεως υποχρεωτικών καταθέσεων, τη φύλαξη
και διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π.∆.∆., 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 στην ιστοσελίδα του Τ.Π. και ∆ανείων : www.tpd.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα Γενική ∆ιεύθυνση στο
διαδίκτυο ή από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών : email: e.tzanavara@tpd.gr.
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 (συνοπτικός
διαγωνισµός).
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Τ.Π. και ∆ανείων. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.Ε. 1293 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΤΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ. 106375/04-06-2021 (Α∆Α:
Ψ8ΡΖ469ΗΗ7-ΩΧΠ και Α∆ΑΜ: 21REQ008717940) έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το
οικονοµικό έτος 2021 και έλαβε α/α 248 καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων/Βιβλίο
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωµής του Τ.Π. και ∆ανείων.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, υλικών
αρχειοθέτησης,
βιβλιαρίων
ταµιευτηρίου,
επιταγών,
θερµογραφικών
ρολών
και
φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV: 22820000-4 Έντυπα, CPV: 22850000-3 Κλασέρ και Εξαρτήµατα,
CPV: 22160000-9 Βιβλιάρια, CPV:22440000-6 Επιταγές, CPV: 22993300-0 Θερµογραφικά
ρολά και CPV: 30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί).
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα :
ΟΜΑ∆Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

3.000

(CPV 22820000-4 ΕΝΤΥΠΑ)
Β

ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

6.900

(CPV 22850000-3 Κλασέρ και εξαρτήµατα)
Γ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

5.000

(CPV 22160000-9 Βιβλιάρια)
∆

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

2.000

(CPV 22440000-6 Επιταγές)
Ε

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ,

250

(CPV 22993300-0 Θερµογραφικό χαρτί)
ΣΤ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Μεγέθους Α4
και Α3

10.250

(CPV 30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

27.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ
(27.400,00€)
µη
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ
24%
(εκτιµώµενη
αξία
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: €33.976,00).
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 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) “∆ηµόσιες 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. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

-

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»
-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της

Α.Ε.Π.Π.»
-

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)” (Β’ 1781)

-

της αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση

στο πλαίσιο των ∆ηµόσιων 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων».

-

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

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

-

του

-

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

-

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 ∆ιακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική
Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο 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»
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-

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

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 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 ∆εδοµένων)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 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.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Τ. Π. & ∆ανείων»,

-

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

-

του µε αρ. πρωτ. (0)26173_21/29-03-2021 (Α∆ΑΜ:21REQ008596358) τεκµηριωµένου
αιτήµατος του τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικού της ∆ιεύθυνσης (∆2) Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Τ.Π. & ∆ανείων.

-

της µε αρ. 105642/05-04-2021 (Α∆Α: 6ΜΜΑ469ΗΗ7-Χ1Η) απόφασης της Προϊσταµένης
Γενικής ∆/νσης µε την οποία εγκρίθηκε η πραγµατοποίηση δαπάνης,

-

την µε αρ. 106375/04-06-2021 (Α∆Α: Ψ8ΡΖ469ΗΗ7-ΩΧΠ και Α∆ΑΜ: 21REQ008717940)
απόφαση έγκρισης δέσµευσης
στο οικονοµικό έτος 2021 και στον ΚΑΕ 1293
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

-

της µε αρ. 106896/23-06-2021 (Α∆Α: 6ΟΝΥ469ΗΗ7-ΥΦΙ) απόφασης Προϊσταµένης
Γενικής ∆ιεύθυνσης για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού

-

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 και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/07/2021 και ώρα 14.30 µ.µ.
Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει την 22η Ιουλίου 2021 και ώρα 10.30 π.µ.
1.6 ∆ηµοσιότητα
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
:www.tpd.gr.
1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
5
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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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης :
Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα
ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή
εκτέλεση της σύµβασης.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή 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 ΚΗΜ∆ΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί 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
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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.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα
χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο µέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι
καταχωρισµένα σε επίσηµους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση µέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονοµικός φορέας παραπέµπει σε
αυτούς, προκειµένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα
αρχή.
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 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 Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 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 ∆ανείων.
Υποδείγµατα εγγυήσεων παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV και 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 ∆ιαγωνισµού, 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. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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, 5 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, 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 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:
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2.2.2.1. 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 απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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 διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής – µεσάζοντες), 396 παρ.
2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
5ης Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση,
νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριµένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε
υπολογιστή), 386Β (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/∆ΕΥ του
Συµβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ 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
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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/∆ΕΥ 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
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού 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.
2.2.2.2. 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 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 τις 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.
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∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας,
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση,
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
όρους του δεσµευτικού κανονισµού

όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους

2.2.2.3 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,
(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
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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.
2.2.2.4. 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.
2.2.2.5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.3, 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.
2.2.2.6. 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.
2.2.2.7. 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
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά µητρώα ή εµπορικά µητρώα
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που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονοµικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για
να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του
εν λόγω οργανισµού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο
οικείο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε επάγγελµα συναφές προς το
αντικείµενο της προκείµενης σύµβασης.
2.2.4 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει µία τουλάχιστον ανάλογη
σύµβαση προµήθειας κατά τα τελευταία τρία (3) έτη στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα.
Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας µε τα οποία θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, µόνο για την
ΟΜΑ∆Α ΣΤ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε τα πρότυπα όπως περιγράφονται στην ΟΜΑ∆Α ΣΤ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ι.
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.
2.2.6 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 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, δια του Ε.Ε.Ε.Σ. κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.6.1, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.6.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης δια της
υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
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..

14

21PROC008891979 2021-07-09
2.2.7.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 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 IV 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 IV.
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 το ΕΕΕΣ.
Promitheus
(Από
τις
2-5-2019,
παρέχεται
η
νέα
ηλεκτρονική
υπηρεσία
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr
Πρβλ και το ∆ιορθωτικό (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης
Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του
τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας, µε το οποίο
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήµατα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσηµο ελληνικό
κείµενο του Εκτελεστικού Κανονισµού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό ∆ιορθωτικό στην
ακόλουθη
διαδροµή
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL ).
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ
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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..http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/
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 παραγράφου 2.2.2.2 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
µέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.6.2

Αποδεικτικά µέσα

Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.2 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και
2.2.6, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόµιση των
εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 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 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.
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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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και
στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω
του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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.
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 2.2.2.1,
β) για την παράγραφο 2.2.2.2 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 2.2.2.2
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.2.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.2.2 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.
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γ) για την παράγραφο 2.2.2.4 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 ∆ικαστικής 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 ∆ηµοσίων 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 ∆ικαστικής
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, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού
ε) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί
µη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (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 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 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
οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.ΜΗ.
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Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο
ισχύος.
B.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν βεβαιώσεις ότι έχουν εκτελέσει µία τουλάχιστον ανάλογη σύµβαση προµήθειας
κατά τα τελευταία τρία (3) έτη στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Β.4. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα της
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
Β.5. 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 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 απόφαση- πρακτικό 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 ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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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.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 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. Οι προµηθευτές δύναται να προσφέρουν για όποια οµάδα επιθυµούν αλλά για το
σύνολο των υλικών της οµάδας.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ανά οµάδα υλικών.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι
∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά οµάδα προϊόντων.

της

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις
Ιουλίου 2021, ηµέρα …….. και ώρα 10:30
π.µ., στο κτήριο της Κ.Υ. του Τ.Π. & ∆ανείων, (Ακαδηµίας 40, Αθήνα, Α΄ όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων ∆.Σ.), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι
σφραγισµένες προσφορές θα κατατίθενται στο Τµήµα Γραµµατείας & Αρχείου της ∆ιεύθυνσης
(∆1) ∆ιοικητιικού του Τ.Π. & ∆ανείων (Ακαδηµίας 40, Αθήνα, ισόγειο) µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή … Ιουνίου 2021.
20

21PROC008891979 2021-07-09
2.4.2.2 .-∆εκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο των υλικών ανά οµάδα προϊόντων της
προµήθειας µηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταµιευτηρίου,
επιταγών, θερµογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές και τους όρους που αναφέρονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. Κριτήριο για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Οι προσφορές και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους
ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε
µε την παρ.17 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 του Ν.
4782/2021, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α.-Η λέξη «Προσφορά».
Β.-Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό.
Γ.-Ο τίτλος της σύµβασης.
∆.-Η καταληκτική ηµεροµηνία
(ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής)
Ε.-Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά, µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Υποβάλλονται, σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη
Συµµετοχής», ο οποίος τοποθετείται µέσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι:

«∆ικαιολογητικά

Α) Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), κατά τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 79 και 79Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017 και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 27 και 28 του Ν. 4782/2021, ως προκαταρτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη επιβεβαιώνοντας, ότι, ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε καµία από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε τις
παρ.6,7,8,9,10,11 και 12 επίσης του άρθρου 107 του Ν.4497/2017,για τις οποίες οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, όπως επισυνάπτεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της παρούσας.
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
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•
•

στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.».

Α1. Η υποβολή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή µε
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα 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.
Α2.Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Α3. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 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, ο οικονοµικός φορέας
αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και
οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νοµικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό
τους.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
Τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα οριζόµενα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης 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..
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Στοιχεία που να τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφέςγενικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)
της παρούσας, ακριβέστερα:
α) αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου είδους (διαστάσεις, υλικό κλπ),
β) τυχόν διαφηµιστικά φυλλάδια, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια ή αποτελεσµάτων
εργαστηριακής εξέτασης από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, καθώς και
γ) κάθε άλλο έγγραφο που τεκµηριώνει τη συµβατότητα των προδιαγραφών των
προσφερόµενων ειδών ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας. Ενδεικτικά, σχετικές βεβαιώσεις
των προµηθευτών πρώτων υλών και υλικών των προσφερόντων (ή/και επιστολές αυτών των
προµηθευτών προς τους προσφέροντες), από τις οποίες να τεκµαίρεται ότι οι σχετικές
πιστοποιήσεις ποιότητας αντιστοιχούν στο προσφερόµενο είδος.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Πίνακα Συµµόρφωσης
Υποβάλλεται το έντυπο του πίνακα συµµόρφωσης (περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας), συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και
σφραγισµένο από τον νόµιµο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονοµικού φορέα. Ο πίνακας
συµµόρφωσης σε περίπτωση ένωσης υπογεγραµµένος είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλουν προσφορά:
− για µία ή περισσότερες οµάδες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικά για την υποβολή προσφοράς για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 ή Α3 θα πρέπει να
συµπληρωθεί και υποβληθεί µαζί µε την τεχνική προσφορά το έντυπο πίνακα συµµόρφωσης
όπως αυτό στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Έντυπο πίνακα συµµόρφωσης
Το ανωτέρω έντυπο διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς ελεύθερα και άµεσα, µέσω της
ιστοσελίδας του Τ.Π. και ∆ανείων σε επεξεργάσιµη µορφή, για τη διευκόλυνση των
οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή.
∆είγµατα
Οι οικονοµικοί φορείς επί ποινή αποκλεισµού θα προσκοµίσουν δείγµατα των υπό
προµήθεια προϊόντων ώστε να εξεταστούν από την αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού. Ειδικά
για το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα προσκοµιστεί δεσµίδα χαρτιού ώστε η αρµόδια επιτροπή να
διαπιστώσει εάν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην παρούσα
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης το οποίο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής
Ειδικότερα:
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Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
µεταβολής της υπό προµήθεια ποσότητας .
• Η συνολική τιµή ανά οµάδα (προ ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών
• επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό του αναλογούντος Φ.Π.Α.
επί τοις εκατό.
• στην περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη, θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία.
•

Η τιµή του προς προµήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται
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.
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 του Παραρτήµατος της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί µετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς. Η έννοια της
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 120
ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
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
∆ιακήρυξη.
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν
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επιδέχονται συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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
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 τις υπηρεσίες, 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 της παρ. 2.2.3,
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 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21η Ιουλίου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:30 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α) η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της
οικονοµικής προσφοράς γίνεται την ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στην παρούσα
∆ιακήρυξη. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι
προσβάσιµα µόνο στα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και στο ΤΑΜΕΙΟ.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιµα
µόνο στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών, µέσω της αρµόδιας επιτροπής.
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 ∆ιαγωνισµού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των
αποτελεσµάτων ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο
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 ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Γ) Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, 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 του ν. 4412/2016 περί πρόσκλησης
για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους
προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο 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 παρούσα διακήρυξη, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.
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 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
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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 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 ή η πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής της παρούσας,
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 κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση
δικαιολογητικών 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 κατακύρωσης 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, 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.
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
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. ∆εν 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 προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
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 προδικαστικής προσφυγής 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 ∆ιαγωνισµού, η οποία εισηγείται προς το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, 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.
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 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.
3.4 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 Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 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.
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
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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 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, ή του τµήµατος αυτής, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα
δικαιώµατα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην
αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον
αριθµό της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στα Παραρτήµατα VΙ και V της ∆ιακήρυξης 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, 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 επιστρέφεται στο σύνολό της µετά από την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
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 Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
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 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,
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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.
4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Μετά τη λύση της σύµβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 203
του ν. 4412/2016, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας, 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 είχε υποβάλει ο έκπτωτος (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. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόµενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.
4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.5.1. 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 έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας,
δ) 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
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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.
ε) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσµευση
ακεραιότητας 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 γίνει, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό
προµήθεια προϊόντων από την αρµόδια Επιτροπή του Τ. Π. & ∆ανείων. ∆ύναται δε να γίνει και
τµηµατικά εάν το Τ.Π. και ∆ανείων επιλέξει τα προϊόντα να παραδοθούν τµηµατικά και πάντως µετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την ως άνω αρµόδια Επιτροπή παραλαβής.
Το καθαρό ποσό του κάθε τιµολογίου υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
•

•

•

ποσοστό 0,07% της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και πλέον κράτησης 3,6% επ΄ αυτού για αναλογούν τέλος
χαρτοσήµου και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
ποσοστό 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) και
πλέον κράτησης 3,6% επ΄ αυτού για αναλογούν τέλος χαρτοσήµου και εισφορά
υπέρ Ο.Γ.Α.
Παρακράτηση φόρου 4% επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των
παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου.

Κατά την πληρωµή ο/η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα προσκοµίζει:
α) Τιµολόγιο πρωτότυπο
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
δ) Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό.

Ο/Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, υποχρεούται να λάβει υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3965/2011
(Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011).
5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν:
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 παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύµβασης παροχής
υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
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Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη 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. 4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να
συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία 20 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.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο 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 καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου µπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισµός του
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, περί
αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από δηµόσιες συµβάσεις.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Ποινικές ρήτρες µπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.

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), 6.2. (∆ιάρκεια
σύµβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 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 δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
221 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.
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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 ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 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 ∆ιοικητικό 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. ∆εν 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 τα υλικά εντός δύο (2) µηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Για τα βιβλιάρια ταµιευτηρίου ο χρόνος παράδοσης ορίζεται
σε είκοσι (20) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
6.1.2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
6.2

Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα
µε την περ. β της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.2.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ο απαιτούµενος ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί
και εκπρόσωπος του αναδόχου.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τα
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται
και σε τµηµατικές παραλαβές.
6.2.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.2.4 Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 220.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΜΑ∆Α Α’
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (CPV 22820000-4 ΕΝΤΥΠΑ)

A/A
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Μ101 –∆/νση ∆3 Παρακαταθηκών

40.000 ΣΕΙΡΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

(σε κιβώτια των 700
σειρών)

3πλό µηχανογραφικό χαρτί N CR συνεχούς ροής από χηµικό πολτό µε
τρύπες αρχειοθέτησης.

1500€

∆ιάστασης 24x28cm
βάρους 60γρ. /τ.µ.
χρώµατος το 1ο φύλλο άσπρο, το 2ο ρόζ και το 3Ο κίτρινο
Φέρουν εκτύπωση
εκτύπωση όπισθεν

επωνυµίας του ΤΠ∆ όλα, ενώ µόνο το 1ο

φέρει

(για την εκτύπωση, διατίθεται υπόδειγµα)
2.

ΥΠΟ∆ 540 (∆/νση ∆1 ∆ιοικητικού)

30 µπλοκ

ΕΝΤΥΠΟ Α∆ΕΙΩΝ

των 50 φύλλων

Φέρει εκτυπώσεις αµφίπλευρα.

50€

∆ιάστασης: 29,5 Χ 21 *εκ.
βάρους 80 γρ. /τ.µ.
χρώµατος: κίτρινου
3.

ΥΠΟ∆ 541 (∆/νση ∆1 ∆ιοικητικού)

50 µπλοκ

ΕΝΤΥΠΟ Α∆ΕΙΩΝ

των 50 φύλλων

πενήντα (50) µπλοκ
Φέρει εκτυπώσεις αµφίπλευρα.

50€

∆ιάστασης: 29,5 Χ 21 *εκ.
βάρους 80 γρ. /τ.µ.
χρώµατος: λευκού
6.

7.

Μ20 ΜΟΝΟ

20000 σειρές

Μηχανογραφικό χαρτί ΜΟΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ Α4, 80γρ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΟ
∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΈΓΧΡΩΜΕΣ ΛΩΡΙ∆ΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕ ΜΕΛΑΝΙ AN TICOPY

(10 ΚΙΒΩΤΙΑ
2000 ΣΕΙΡΩΝ)

ΤΩΝ

11 Χ 9 ½’’ µονό

20.000 σειρές

µηχανογραφικό χαρτί N CR, συνεχούς ροής από χηµικό πολτό, µε τρύπες

(σε κιβώτια των 500

400€
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8.

αρχειοθέτησης

σειρών)

∆ιάστασης 11 Χ 9 ½’’ βάρους 60γρ. /τ.µ χρώµατος άσπρου

250€

ΥΠΟ∆ 64Γ,ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

50 ΜΠΛΟΚ

50Χ3φ. χαρτί χηµικό Α4-57γρ. εκτύπ. µαύρο µελάνι - µία όψη,

150€

Τριπλότυπο, ως δείγµα και προδ/φές
9.

ΥΠΟ∆ 508

200000 ΦΥΛΛΑ

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ10 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500
φύλλων
ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ Συσκευασµένα σε ΠΑΚΕΤΤΑ των 500 φύλλων
500€

10.

ΥΠΟ∆. 29 (∆νση ∆10 Ταµειακής)

40 µπλοκ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

των 25 4πλών sets

4πλο αυτογραφικό χαρτί N .C.R. χηµικό σε µπλοκ των 25 σετς,

100€

∆ιάστασης: 19 * 29,5 εκ.
βάρους 60 γρ. /τ.µ.

χρώµατος: τα 3 φύλλα άσπρα και το 4ο κίτρινο
Όλα τα φύλλα φέρουν εκτύπωση
µε αύξοντα αριθµό πάνω δεξιά – ίδια αρίθµηση ανά σετ
(για την εκτύπωση, διατίθεται υπόδειγµα)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΙ ∆Ι∆ΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡ∆ΟΣ * ΥΨΟΣ
ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
∆Ε, ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣ ∆ΙΠΛΟΥΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΤΟΣΟ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΠ∆.ΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
ΤΟ ΤΠ∆ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΩΝ.
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ΟΜΑ∆Α Β’
ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (CPV 22850000-3 Κλασέρ και εξαρτήµατα)

Α.ΥΠΟ∆ 383 ΠΑΝΟ∆ΕΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (για Νοµική Υπηρεσία & Λοιπές Υπηρεσίες ΤΠ∆)
1800 τεµ.

Να φέρουν πτερύγια (αυτιά)
Να ίναι από σκληρό χαρτόνι µε ενισχυµένη πάνινη κ χάρτινη ράχη και να δένονται µε κορδόνια δεξιά και µε
καψύλλιο. Φέρουν ετικέτα.
∆ιαστάσεις: φακέλου: 30 Χ 25 εκ, ράχη 10 εκ., φάρδος εκάστου των τριών αυτιών: 10 εκ.
Σε συσκευασία των 20 τεµ και περιτυλιγµένοι µε διαφανές ναύλων.

Β.ΥΠΟ∆.48 φάκελοι αλληλογραφίας

70.000,00 Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου ΣΛΑ (Σακούλα – Λευκοί – Αυτοκόλλητοι) µε βάρος χαρτιού 90gr/m2. Οι
φάκελοι θα φέρουν την επωνυµία του Τ.Π. & στην άνω αριστερή γωνία µε µπλε γραµµατοσειρά, θα έχουν διάσταση
Υ11.5εκ x Μ23,5εκ και θα φέρουν παράθυρο διάστασης Υ4,5εκ χ Μ10,5εκ που θα απέχει 1,8εκ από την κάτω ακµή
και 1,5εκ από την δεξιά. Το άνοιγµα θα βρίσκεται στη δεξιά µικρή διάσταση και θα φέρει αυτοκόλλητο κλείσιµο.
Συσκευασµένοι σε χάρτινα κιβώτια των 500 φακέλων
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ΟΜΑ∆Α Γ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
(CPV 22160000-9 Βιβλιάρια)

ΥΠΟ∆.551 (∆/νσης ∆10 Ταµειακής)
Βιβλιάρια ταµιευτηρίου χρώµατος µπορντό (τετράπτυχο)
Ποσότητα 10.000 τεµάχια
∆ιαστάσεις 29 Χ 15,2 εκ
Τύπος: Χαρτοπλαστικό λαµιναρισµένο (εξωτερικά) & χαρτί γραφής (εσωτερικά) 120 γρ/ τ.µ.. Αν το συγκεκριµένο
χαρτί δηµιουργηθεί µε συγκόλληση δύο εντύπων, τα δύο έντυπα δεν θα πρέπει να αποκολλούνται (εκτός αν
καταστραφούν) και θα πρέπει να µην παραµορφώνουν το τελικό αποτέλεσµα (οµοιόµορφη κόλληση, όχι «στρίψιµο»
και άκρα κλπ.) Για τον τελευταίο αυτό λόγο, τα βιβλιάρια θα πρέπει να µην παραδοθούν δεµένα µε λάστιχα ή άλλο
που θα συµπιέσει και παραµορφώσει, αλλά σε πακέτα συσκευασµένα σε χάρτινο ή καλύτερα σε νάιλον περιτύλιγµα.
Εξωτερικά δίχρωµη µεταξοτυπία µε το σήµα και τον τίτλο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων.
Εσωτερικά δίχρωµη εκτύπωση offset µε δάπεδο µε το σήµα και τον τίτλο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων,
α) µε χώρο στο πάνω µέρος για τα στοιχεία του λογαριασµού,
β) µε (νοερές) οριζόντιες γραµµές κινήσεων του λογαριασµού που αποτελούνται από στήλες για Α/Α
(προτυπωµένη), ηµεροµηνία, κωδ. κίνησης, αρ. παραστατικού, ποσό και υπόλοιπο και
γ) µε προεκτυπωµένη επεξήγηση κωδικών κίνησης στο κάτω µέρος, οι οποίοι αναφέρονται στο τέλος του
παραρτήµατος. Το ακριβές πλάτος των στηλών θα καθοριστεί επί του δοκιµίου εκτύπωσης. Ιδιαίτερα σηµαντικό
είναι ολόκληρη η οριζόντια στοίχιση του βιβλιαρίου δηλαδή οι (νοερές) οριζόντιες γραµµές του που καθορίζονται
τόσο από τα στοιχεία του λογαριασµού όσο και από την προ-εκτυπωµένη αύξουσα αρίθµηση των κινήσεων, να είναι
σε ακέραια 1/6’’ από την αρχή του εντύπου
•
Τρεις πικµάνσεις (=χάραγµα των χαρτονιών των βιβλιαρίων, στα σηµεία όπου πρέπει να τσακίζουν) στο
έντυπο (που το χωρίζουν σε τέσσερα ίσα µέρη) για δίπλωση προς τα µέσα, περιστροφική.
•

Στρογγυλεµένες γωνίες στο ελάχιστο.

Ακριβώς όπως το δείγµα της Υπηρεσίας
Σε συσκευασία των 100 τεµαχίων.
Προϋπολογισµός οµάδας Γ: 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Ήτοι 6.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
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ΟΜΑ∆Α ∆
ΕΠΙΤΑΓΕΣ(CPV 22440000-6 Επιταγές)
ΜΠΛΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
10.000 σειρές
Κάθε φύλλο της σειράς, φέρει επιταγές ανά δύο, µε εγκοπές για να κόπτονται.
Σε κιβώτια των 1000 σειρών των 2 επιταγών έκαστο φύλλο της σειράς.
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ΟΜΑ∆Α Ε’
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΟΛΑ
(CPV 22993300-0 Θερµογραφικό χαρτί)

(α) Θερµικά ρολά ετικετών
(Για ∆/νση ∆1 ∆ιοικητικού Τµήµα Πρωτοκόλλου)
100 ρολά θερµικών ετικετών των 1.000 τεµ των 25µ το κάθε ρολό έκαστο για µηχάνηµα πρωτοκόλλου µάρκας
Samsung ,bixolon & sato
∆ιάσταση ετικέτας: Π.50 Χ Υ.30 cm.
Εσωτ. ∆ιάµετρος ID Φ40
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ’
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Μεγέθους Α4
(CPV 30197642-8 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ),
Ποσότητα:
4.000 ∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ των 500 φύλλων έκαστη σε κιβώτια των 5 δεσµίδων

Τεχνικές προδιαγραφές όπως προτείνεται από το µητρώο ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών του
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet)
Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του
Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από τις
συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο EMAS ή ISO14001
Α5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισµένα φύλλα διαστάσεων σύµφωνα
µε την παρ. Β.1
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm (ΕΝ 20216)
Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : max 17 % (ISO 2144)
Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287)
Β4. Μάζα : 80 gr/m<SUP>2</SUP> +- 4% (EN ISO 536)
Β5. Πάχος : 100 +- 10 µm (ΕΝ 20534)
Β6. Κοπή: µέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακµή
Β7. Αντοχή στο χνούδιασµα: για το µοντέλο τύπου εκκρεµές: min 1,2 m/s και για το ηλεκτρικό µοντέλο: MD min
1,4 m/s (ΙSO 3783)
Β8. Αδιαφάνεια: min 85% (ISO 2471)
Β9. Λευκότητα: min 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness min 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή min 110
Whiteness Units (ISO 11476)
Β10. Λαµπρότητα: min 90% (ISO 2470-1) ή min 95% (ISO 2470-2)
Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2)
Β12. Αντοχή στον εφελκυσµό: MD min 4,0 kN /m (ISO 1924-2)
Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη µεγαλύτερη διάσταση (EN 644)
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν
πρέπει να περιέχουν σκισµένα, τσαλακωµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας
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χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσµίδες που θα βρεθούν µε
ελαττωµατική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιµοποίησης
Γ2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο ή κερωµένο χαρτί, εξωτερικά
ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και
συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές
∆. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
∆1. Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:<BR>Η επωνυµία
του προϊόντος,<BR>Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4),<BR>Ο αριθµός των φύλλων,<BR>Η µάζα
(g/m<SUP>2</SUP>)
∆2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:<BR>Η επωνυµία του προϊόντος,<BR>Το
είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγµα: Α4 21,0 cm x 29,7cm),<BR>Ο αριθµός των δεσµίδων ή των
συνολικών φύλλων που περιέχει
Ε. ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα, σε ποσοστό
2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα και όχι λιγότερο από δύο δεσµίδες), την
εξακρίβωση της συµφωνίας του παραδοθέντος χαρτιού µε τις απαιτήσεις των παραγράφων Α5, Γ1, Γ2, ∆1 και ∆2
Ε2. Πρακτική δοκιµασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από τα δείγµατα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) διενεργεί
πρακτική δοκιµασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά µηχανήµατα του φορέα, για να διαπιστωθεί η
αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση
Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής λαµβάνει δείγµατα και αντιδείγµατα του παραδοθέντος χαρτιού
και αποστέλλει τα δείγµατα για εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευµένο εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού
Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι
διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η ποσότητα του δείγµατος θα καθορίζεται µετά
από επικοινωνία µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει σκοπό την εξακρίβωση
της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά µε τις παρ. Β.1 έως Β.13. Το κόστος
των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται
σε άµεση αντικατάσταση των δειγµάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα
ποσότητα
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΤ1. Οι προµηθευτές, , θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια κατασκευής του
χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους
ΣΤ2. Οι προµηθευτές, µε την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού
περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου παραγωγής του χαρτιού
Θα καλυφθούν οι ανάγκες της Κ.Υ και των τριών καταστηµάτων (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας)
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ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Μεγέθους Α3
(CPV 30197642-8 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ),
Ποσότητα:
25 ∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ των 500 φύλλων έκαστη σε κιβώτια των 5 δεσµίδων

Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους
τους τύπους των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και των εκτυπωτών
(Laser και Inkjet), σύµφωνα µε το πρότυπο EMAS ή ISO14001.
. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm
(ΕΝ 20216).
. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144).
. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287).
. Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536).
. Πάχος : 100 ± 10 µm (ΕΝ 20534).. Κοπή: µέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακµή.
. Αντοχή στο χνούδιασµα (ΙSO 3783) για το ηλεκτρικό µοντέλο:
CD ≥ 1,4 m/s
. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471). ΝΑΙ
. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness
µεγαλύτερη από 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή µεγαλύτερη από 110
Whiteness Units (ISO 11476).
. Λαµπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή µεγαλύτερη από
95% (ISO 2470-2).
ΝΑΙ
. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min
(ISO 8791-2).
. Αντοχή στον εφελκυσµό: CD ≥ 4,0 kN /m (ISO 1924-2).. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη µικρότερη
διάσταση (EN 644)
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν
πρέπει να περιέχουν σκισµένα, τσαλακωµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας
χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσµίδες που θα βρεθούν µε
ελαττωµατική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιµοποίησης.
Παράδοση:
650 κυτία =3250δεσµίδες στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΠ∆
σε δύο 4µηνιαίες δόσεις και κατόπιν επικοινωνίας των µερών.
100 κυτία =500 δεσµίδες στο Κατάστηµα ΤΠ∆ Θέσ/νίκης του ΤΠ∆
50 κυτία =250 δεσµίδες στο Κατάστηµα ΤΠ∆ Πάτρας του ΤΠ∆
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«Προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταµιευτηρίου,
επιταγών, θερµογραφικών ρολών και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4»
Αρ. πρωτ. διακήρυξης:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:
ΑΦΜ-∆.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.∆.Τ (Νοµίµου Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Ο υπογράφων (Όνοµα- Επώνυµο- Πατρώνυµο-Α.∆.Τ.) µε την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου
του ανωτέρω ……………………. προσώπου και αναφορικά µε τον συνοπτικό διαγωνισµό για την
προµήθεια…………………………… όπως αυτή περιγράφεται στην µε αρ. πρωτ.
…………………………………………………… διακήρυξη, υποβάλλω την παρακάτω προσφορά και
δηλώνω την πλήρη αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές
απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύµβασης όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ανωτέρω
διακήρυξης.
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ΤΜΗΜΑ – ΕΙ∆ΟΣ Α1: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4.000 ∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 5 ∆ΕΣΜΙ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους των
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και των εκτυπωτών
(Laser και Inkjet).

ΝΑΙ

Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του
πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

ΝΑΙ

Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δε θα πρέπει να
επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης,
κάτω από τις συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες.

ΝΑΙ

Α4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να
παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο
EMAS ή ISO14001.

Α5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να
παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισµένα φύλλα
διαστάσεων σύµφωνων µε την παρ. Β.1.

N AI

ΝΑΙ

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις
21,0 cm x 29,7 cm (EN 20216)

ΝΑΙ

Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17% (ISO
2144)

N AI

Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 3,5 % κ.β έως 5,5 %
κ.β (EN 20287)

ΝΑΙ

Β4. Μάζα : 80 gr/m <SUP>2</SUP> ± 4% (EN ISO
536)

ΝΑΙ

Β5. Πάχος : 100 ± 10 µm (EN 20534)

ΝΑΙ

Β6. Κοπή : µέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακµή

N AI

Β7. Αντοχή στο χνούδιασµα : για µοντέλο τύπου
εκκρεµές : min 1,2 m/s και για το ηλεκτρικό µοντέλο :
MD min 1,4 m/s (ISO 3783)

ΝΑΙ
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Β8. Αδιαφάνεια: min 85% (ISO 2471)
Β9. Λευκότητα: min 85% (ASTM E 313) ή CIE
Whiteness min 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή min
110 Whiteness Units (ISO 11476)

ΝΑΙ

Β10. Λαµπρότητα: min 90% (ISO 2470-1) ή min 95%
(ISO 2470-2)

ΝΑΙ

Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 330 ml/min (ISO 8791-2)

ΝΑΙ

Β12. Αντοχή στον εφελκυσµό : MD min 4,0KN /m(ISO
1924-2)

ΝΑΙ

Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη
µεγαλύτερη διάσταση (EN 644)

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι
συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς,
οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισµένα,
τσαλακωµένα ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων
διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις
δεσµίδες που θα βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή
κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιµοποίησης.
Γ2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε
αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο ή κερωµένο χαρτί,
εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτιο, το
οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
∆1. Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
Η επωνυµία του προϊόντος ή το όνοµα ή το
εµπορικό σήµα του προµηθευτή
Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).
Ο αριθµός των φύλλων.
Η µάζα (g/m2).
∆2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι
ακόλουθες ενδείξεις:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η επωνυµία του προϊόντος ή το όνοµα ή το
εµπορικό σήµα του προµηθευτή
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για
παράδειγµα: Α4 21,0 cm x 29,7cm).
Ο αριθµός των δεσµίδων ή των συνολικών
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φύλλων που περιέχει.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ε. ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος : Η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα, σε
ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην
πλησιέστερη ακέραια µονάδα και όχι λιγότερο από δύο
δεσµίδες), την εξακρίβωση της συµφωνίας του
παραδοθέντος χαρτιού µε τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α5, Γ1, Γ2, ∆1 και ∆2
Ε2. Πρακτική δοκιµασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από
τα δείγµατα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1)
διενεργεί πρακτική δοκιµασία σε φωτοαντιγραφικά και
εκτυπωτικά µηχανήµατα του φορέα, για να διαπιστωθεί
η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για
φωτοαντιγραφή και εκτύπωση
Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής
λαµβάνει δείγµατα και αντιδείγµατα του παραδοθέντος
χαρτιού και αποστέλλει τα δείγµατα για εργαστηριακό
έλεγχο σε διαπιστευµένο εργαστήριο του φορέα ή του
Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε
άλλου εργαστηρίου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν
δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι
εργαστηριακοί
έλεγχοι
διενεργούνται
από
διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η
ποσότητα του δείγµατος θα καθορίζεται µετά από
επικοινωνία µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει σκοπό την εξακρίβωση
της συµφωνίας ή µη των ιδιοτήτων του χαρτιού που
εξετάζονται εργαστηριακά µε τις παρ. Β.1 έως Β.13. Το
κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγµατα
που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση των δειγµάτων,
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς
συµφωνηθείσα ποσότητα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΤ1. Οι προµηθευτές, , θα πρέπει στην τεχνική
προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια
κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής
τους.

ΝΑΙ

ΣΤ2. Οι προµηθευτές, µε την τεχνική τους προσφορά
θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του πιστοποιητικού
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
του
εργοστασίου
παραγωγής του χαρτιού

ΝΑΙ

51

21PROC008891979 2021-07-09
ΤΜΗΜΑ – ΕΙ∆ΟΣ Α2: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 25 ∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ 5 ∆ΕΣΜΙ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους των
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και των εκτυπωτών
(Laser και Inkjet) σύµφωνα µε το πρότυπο EMAS ή ISO
14001.

ΝΑΙ

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις
29,7 cm x 42,0cm (EN 20216)

ΝΑΙ

Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO
2144)

ΝΑΙ

Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 3,5% κ.β έως 5,5 % κ.β
(EN 20287)

ΝΑΙ

Β4. Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536)

ΝΑΙ

Β5. Πάχος : 100 ± 10 µm (EN 20534).

ΝΑΙ

Β6. Αντοχή στο χνούδιασµα (ΙSO 3783) για το
ηλεκτρικό µοντέλο : CD ≥ 1,4 m/s

ΝΑΙ

Β7. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471)

ΝΑΙ

Β8. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ASTM E 313) ή
CIE Whiteness µεγαλύτερη από 135 Whiteness Units
(ISO 11475) ή µεγαλύετρη από 110 Whiteness Units
(ISO 11476)

ΝΑΙ

Β9. Λαµπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή
µεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2)
Β10. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330
ml/min (ISO 8791-2)
Β11. Αντοχή στον εφελκυσµό: CD ≥ 4,0 kN /m (ISO
1924-2) Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη
µικρότερη διάσταση (EN 644)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η
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Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι
συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι
οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισµένα, τσαλακωµένα
ή ελαττωµατικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή
άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει
την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσµίδες που θα
βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή κατά την
παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιµοποίησης.
Γ2. Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε
αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιηµένο ή κερωµένο χαρτί,
εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτιο, το
οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
∆1. Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:
Η επωνυµία του προϊόντος ή το όνοµα ή το
εµπορικό σήµα του προµηθευτή
Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3).
Ο αριθµός των φύλλων.
Η µάζα (g/m2).

ΝΑΙ

∆2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι
ακόλουθες ενδείξεις:
Η επωνυµία του προϊόντος ή το όνοµα ή το
εµπορικό σήµα του προµηθευτή
Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για
παράδειγµα: Α3 29,7 cm x 42,0cm).
Ο αριθµός των δεσµίδων ή των συνολικών
φύλλων που περιέχει.

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Ε1. Οι προµηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει
στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα
εργοστάσια παραγωγής του χαρτιού και τον τόπο
εγκατάστασής τους. Τα εργοστάσια θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Ε2. Οι προµηθευτές, επί ποινή απόρριψης, µε την
τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό
φυλλάδιο
του
εργοστασίου
παραγωγής
ή
αποτελεσµάτων εξέτασης από αρµόδια Αρχή σε
πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο που να
αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του χαρτιού

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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είναι σύµφωνα µε τις παρ. Β.1 έως Β.8

Για τον προσφέροντα

Υπογραφή- Σφραγίδα
(Ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου)

Ηµ/νία: ………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –
ΕΕΕΣ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-

Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚ/ΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 06
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 1
ΕΥΡΩ (αριθµητικώς): …………………………………………………..
ΕΥΡΩ (ολογράφως): ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………….1.…………………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ
2.………………………………………………………………………………………………………………….
Α.∆.Τ
3.………………………………………………………………………………………………………………….
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
4.………………………………………………………………………………………………………………….
∆/ΝΣΗ
Τηλέφωνο:…………………………………..
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ.1(β) του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/8-8-2016)
και τους όρους της σύµβασης που θα
υπογραφεί µε το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
για την προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταµιευτηρίου, επιταγών,
θερµογραφικών
ρολών
και
φωτοαντιγραφικού
ξηρογραφικού
χαρτιού
(διακήρυξη
µε
αριθµό……………………………., ποσό της οποίας καλύπτει το 4% της συµβατικής αξίας αυτής, ποσού
………………… ΕΥΡΩ, προ Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ:
ΑΘΗΝΑ …………………………………….
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤOΝ KATAΘΕΤΗ)
Το δελτίο σύστασης συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον καταθέτη και ακολουθεί η έκδοση του γραμματίου σύστασης
χρηματικής παρακαταθήκης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα

…………………………..

(∆/νση οδός – αριθµός – T.K. – fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 – ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……………… (και ολογράφως) …………..……………………………….…………,

στο οποίο και µόνο περιορίζεται η

υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. ∆\νση………………………………………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της από …………. σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για την
προµήθεια µηχανογραφικών εντύπων, υλικών αρχειοθέτησης, βιβλιαρίων ταµιευτηρίου, επιταγών, θερµογραφικών
ρολών και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού (διακήρυξη µε αριθµό…………….) και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 4% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας αυτής ποσού ΕΥΡΩ ………....
-

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά

χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος

χαρτοσήµου.
-

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
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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