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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ, ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΜΗΜΑ (EΙΔΟΣ): Μπότες Πυροσβεστών
(Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκηρύσσουμε επαναληπτικό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4412/2016, για τη προμήθεια με αγορά ειδικών
υποδημάτων και πιο συγκεκριμένα τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μποτών πυροσβεστών, για τα έτη
2019, 2020, 2021 και 2022 για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ
(560.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Ταχυδρομική
Διεύθυνση

Μουρούζη 4

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

106 74

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL30

Τηλέφωνο

2132158039

Τηλεομοιοτυπία

2107407984

Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο

apsviii4@psnet.gr

Αρμόδιος για
πληροφορίες

α) Υποπυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος
β) Ανθυποπυραγός Αλιφέρης Ιάσων
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Γενική Διεύθυνση στο
διαδίκτυο (URL)

www.fireservice.gr

Είδος αναθέτουσας αρχής
Η αναθέτουσα αρχή είναι το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική Διοίκηση).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία
Πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της Συμφωνίας Πλαίσιο
Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο και οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή (εκτελεστικές
συμβάσεις) θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό εξόδων κάθε οικονομικού έτους του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του Ε.Φ. 07-420 υπό Κ.Α.Ε. 1423 (Λογαριασμός
2410902001 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ από 07-08-2018 Απόφαση Αναπ.
Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3240/Β’/07-08-2018), εφόσον το Πυροσβεστικό Σώμα προβεί σε
υπογραφή Εκτελεστικής Σύμβασης.
1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο
1.3.1. Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η προμήθεια με αγορά ειδικών
υποδημάτων (μπότες πυροσβεστών) για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 για τις
ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και
περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της
Διακήρυξης αυτής.
Το προς προμήθεια τμήμα (είδος) κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18832000-0
1.3.2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας του τμήματος (είδους) από
τους οικονομικούς φορείς.
1.3.3. Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
Συμφωνίας Πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και υποβάλλουν
αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο της προμήθειας του τμήματος (είδους) αυτής.
Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να
συναφθεί Συμφωνία Πλαίσιο με λιγότερους (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς).
1.3.4. Εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο
1.3.4.1.Η εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (694.400,00€)
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 560.000,00€
ΦΠΑ : 134.400,00€).
1.3.4.2.Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 για τις
Συμφωνίες Πλαίσιο, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη
εκτιμώμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α., του συνόλου των συμβάσεων που
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο.
1.3.5. Διάρκεια Συμφωνίας Πλαίσιο
Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα έτη, ήτοι: 2019, 2020, 2021
και 2022.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του
χρόνου διάρκειας της Συμφωνίας Πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Συμφωνίας
Πλαίσιο δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης.
1.3.6. Κριτήριο Ανάθεσης
Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο
2.3.1 της παρούσας.
1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν
(εκτελεστικές συμβάσεις) διέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1.4.1. Τις διατάξεις:
 Του Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/τ.Α/27-11-1984), «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την
υποχρέωση επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
 Του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/ τΑ/11-06-1986) «Σχέσεις κράτους πολίτη – καθιέρωση
νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/τ.Α/30-06-1992), «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”.
 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/99) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.Α/7-11-2000), σχετικά με «Κύρωση του κώδικα φόρου
προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 τ.Α/20-11-2003), σχετικά με «Κανόνες τιμολόγησης,
ρυθμίσεις ΦΠΑ, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
 Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 τ.Α/23-04-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής
δικαιοσύνης, αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
Του Ν.3862/2010 (ΦΕΚ
113 τ.Α/13-07-2010) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων
απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
Του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ.Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.» και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ :
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές, σε συνδυασμό με την παρ. 1, περίπτωση (14), του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ
Α΄147/8-8-2016).
Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4249/2014 (Φ.Ε.Κ. 73/τ.Α/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Π.Δ. 101/2012 (ΦΕΚ 167 τ. Α/30-08-2012) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”.
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 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
 Του Π.Δ 131/2016 (ΦΕΚ 235/Α/16-12-2016) «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου,
Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) - Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση
οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού».
 Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 τ.Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
 Του Π.Δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/29-08-2018) « Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη».
 Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
 Το από 05-08-2018 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 876 τ. Γ’/05.08.2018/ ΑΔΑ: 738Γ465ΧΘ7-Η7Φ).
1.4.2. Τις Αποφάσεις:
 Υπ’ αριθ. Π1/542 από 04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 Υπ’ αριθ. 18386 οικ.Φ.109.1 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/15-04-2014) Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία
Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».
 Υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147)».
 Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης σχετικά με: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β΄/02-06-2017) Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-γ΄από 27-09-2017 (ΦΕΚ 3470/τ.Β΄/04-10-2017)
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης
αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος».
 Υπ’ αριθ. 5874/06-08-2018 (ΦΕΚ 448/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-08-2018) Πρωθυπουργού και
Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών».
 Υπ’ αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ από 07-08-2018 Αναπ. Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
3240/Β’/07-08-2018), σχετικά με «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού».
 Υπ’ αριθ. Υ56/29-08-2018 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 3715) «Σύσταση
θέσεων Υφυπουργών».
1.4.3. 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,
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.4.4. Το υπ’ αριθ. 2/49106/0026 από 17-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Η-7ΔΘ) έγγραφο της 26ης
Διεύθυνσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
1.4.5. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1028/20-01-2014 (ΦΕΚ 245 τ. Β΄/06-02-2014) εγκύκλιο Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με «Παρακράτηση
φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64
του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».
1.4.6. Την υπ’ αριθ. 3220/30-07-2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 3 (Απόφαση 246/2014 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./Δ/νση
Συντονισμού και Ελέγχου με θέμα «Η Συμφωνία Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις».
1.4.7. Το υπ’ αριθ. 23 από 22-03-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υποστήριξης και Υποδομών Α.Π.Σ/ Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών περί τεχνικών
προδιαγραφών για διαγωνιστικές διαδικασίες για Συμφωνίες Πλαίσιο.
1.4.8. Το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471-2018/10001 από 31-05-2018 έγγραφο του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας/ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, σχετικά με «Έκδοση
Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016».
1.4.9. Την υπ’ αριθ. 77409 Φ.Δ. 4/2017 από 20-12-2017 (ΑΔΑ: Ω9Ω8465ΧΘ7-ΩΩΦ), Απόφαση
Α.Π.Σ., με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 4/2017
Διακήρυξης Α.Π.Σ. (συστημικός αριθμός 41180) για τη προμήθεια με αγορά τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) μποτών πυροσβεστών για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και
επανάληψη αυτού για το εν λόγω είδος με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών
του, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
1.4.10. Την ανάγκη για την προμήθεια του αναγραφόμενου τμήματος (είδους), για κάλυψη
λειτουργικών ελλείψεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του Π.Σ. (Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού).
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα
τεσσάρων (54) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης
σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

19/10/2018

19/10/2018

12:00

10/12/2018

15:00
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κατάθεση δείγματος απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 214 του Ν.4412/2016.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη
σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΥΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
(Β1,Β2, Β3)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

1.6. Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 17/10/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό
εσωτερικής αναφοράς: 2018/S 202-458449
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

-

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τον εξής
συστημικό αριθμό: 56820
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.fireservice.gr
στην διαδρομή: Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις
Συμφωνίες Πλαίσιο Προμήθειες, την 19/10/2018.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
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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.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
 η με αρ. 2018/S 202-458449 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά
συμφωνία πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα “Υποδείγματα
Εγγυητικών Επιστολών” (Παράρτημα Β΄), “Τεχνικές Προδιαγραφές” (Παράρτημα
Γ΄), “Υπόδειγμα σχεδίου Συμφωνίας Πλαίσιο” (Παράρτημα Δ΄), “Υπόδειγμα
σχεδίου εκτελεστικής σύμβασης” (Παράρτημα Ε΄) που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής,
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
 το σχέδιο της Συμφωνίας Πλαίσιο με τα Παραρτήματά της.
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Συμφωνίας Πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
- Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και αιτήματα μετάθεσης της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών υποβάλλονται, το αργότερο
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
- Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων και
αιτήματα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
- Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων/αιτήματα μετάθεσης που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
- Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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-

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
Η αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί:
α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με υποβολή στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
και εκτός πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., β) που θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.
Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση,
προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας
του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

2.1.4. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το Ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται εντός της τεχνικής προσφοράς στην αγγλική,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5. Εγγυήσεις
- Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου
14 του Ν.4364/2016) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ (Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
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-

-

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 ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα Β΄
της παρούσας Διακήρυξης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί εγγράφως με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας
Πλαίσιο 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 (E.O.X.).
γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων
και των προσωρινών συμπράξεων υποχρεούνται να πράξουν τούτο εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο δεν
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους οικονομικούς φορείς κατά το
άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας
Πλαίσιο (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C
195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE
L192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν. 2803/2000 (Α' 48),
(δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της
22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α'
166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν. 4198/2013 (Α' 215).
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
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.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.2.3.2.

Όταν η αναθέτουσα αρχή:
(α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
(β) 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 προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3.

(γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
Συμφωνίας Πλαίσιο, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
(β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
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δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε 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, κατά τα οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του
Ν. 4412/2016,
(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 εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή
ή την ανάθεση,
(θ) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε
ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4.

2.2.3.5.

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, όταν
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1., 2.2.3.2 περ. γ και 2.2.3.3. 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 (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
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2.2.3.6.

2.2.3.7.

2.2.3.8.

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 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.
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.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
Συμφωνίας Πλαίσιο.
Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από
τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα
τουλάχιστον μέλος της.

2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
Συμφωνίας Πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο
οφείλουν να συμμορφώνονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή
ισοδύναμα των εργοστασίων κατασκευής, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ΄.
2.2.6. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.
2.2.6.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α)
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3. και β)
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4.-2.2.5. 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), το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται ανά τμήμα (είδος) και καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
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2.2.6.2.

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 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.
Αποδεικτικά μέσα.
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1.
έως 2.2.6. κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της Συμφωνίας
Πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
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).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν
η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του
Ν.4412/2016:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1. απόσπασμα του σχετικού μητρώου,
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
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β) για τις παράγραφο 2.2.3.2. και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα.
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.2. περ. (γ), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των
μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία.
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
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μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον
έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων,
με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο
από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην
οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση
περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων
που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί
τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας.
Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης
μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησής της παρ. 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι
οικονομικοί φορείς 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 ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης.
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Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας της παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα των
εργοστασίων κατασκευής.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο,
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι 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.
Επίσης, υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων Δ.Σ. ( σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών νομίμου εκπροσώπων ( σε περίπτωση ΕΠΕ ή
ΟΕ ή ΕΕ) τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της
ένωσης στα οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης
(ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης,
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για τον διαγωνισμό ή τον ορισμό
κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για τον διαγωνισμό και τυχόν
ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας,
δ) το συντονιστή της ένωσης,
ε) τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι
της αναθέτουσας αρχής.
Β.6. Στην περίπτωση υπεργολαβίας, ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει
προσφορά προσκομίζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τον
υπεργολάβο, καθώς και σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμφωνητικό)
της σχέσεώς του με τον υπεργολάβο.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας.

2.3.2

Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία Πλαίσιο
(“εκτελεστικές συμβάσεις”).
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της
Συμφωνίας Πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες
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αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που
είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία Πλαίσιο, ζητώντας του, εάν
χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους της
Συμφωνίας Πλαίσιο, βάσει των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής
σύμβασης (τιμές αγοράς, δημοσιονομικές συνθήκες, ανάγκες φορέα κ.λπ.).
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται μετά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού
μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για το
τμήμα, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’.
2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών.
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το 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 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (παρ. 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36
και 37 και στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ.
Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριμένο
πάροχο
υπηρεσιών
πιστοποίησης,
ο
οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής
Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε
περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:
α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα
διακήρυξη.
β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Σημειώνεται ότι δεν
επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς
(υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά») ως εμπιστευτικού χαρακτήρα.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Δεδομένου ότι η
οικονομική προσφορά δεν θα έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας
επισυνάπτει, επί ποινή απορρίψεως, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, αριθμητικώς
και ολογράφως, της προσφερόμενης τιμής υπερισχύει, η τιμή
ολογράφως.
2.4.2.5 Ο χρήστης-οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής
προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος συνοδεύεται απαραίτητα από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα
αναγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα
με τον Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη
και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον
οικονομικό φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».
2.4.3.1
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των οικονομικών
φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, το οποίο αποτελείται
από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986
(Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης.
- Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το
οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ του
διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.
- Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες
οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
αναφορικά με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
- http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/pag
e/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jsp
x?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636
403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
- Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
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λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 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.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
- Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα
αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ καθώς επίσης και τους
υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει
χωριστό-α έντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο-α από
τον-ους υπεργολάβο-ους. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του
υπεργολάβου, υπογράφεται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής και συμπληρώνεται ως προς τα μέρη I,
II, III. Το Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου, υπογράφεται, από τον κατά
περίπτωση εκπρόσωπό του (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α
του Ν.4412/2016).
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης
α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, δεν απαιτείται η
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους οικονομικούς
φορείς.
2.4.3.2

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. H
Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το
κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Γ΄ της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η ανταπόκριση στις
απαιτήσεις της Διακήρυξης του προσφερόμενου τμήματος (είδους), με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
ως άνω Παράρτημα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός φορέας καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προσφορές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας
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επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται εντός σφραγισμένου φακέλου κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά
επί ποινή απορρίψεως η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναφερόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3,
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
οικονομικός φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Δεδομένου ότι η οικονομική προσφορά δεν θα έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει, επί
ποινή απορρίψεως, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας, αριθμητικώς και ολογράφως, της προσφερόμενης τιμής
υπερισχύει, η τιμή ολογράφως.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:
Α. Τ Ι Μ Ε Σ
- Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι τιμές θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
- Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη.
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- Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας του τμήματος (είδους)
από τους οικονομικούς φορείς.
- Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
α)
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της
τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι οικονομικοί
φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας,
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.E.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε. οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης,
γ)
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία,
την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ, Τουρκία,
Ρουμανία και Βουλγαρία και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει
στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.E. ή που συνδέεται
με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
- Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
i. Τιμή τεμαχίου (τμχ) σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη επιβάρυνση για
παράδοση του τμήματος (είδους) ελεύθερου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
ii. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
iii. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
iv. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας
Πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται.
v. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της
προσφοράς για παράδοση του τμήματος (είδους) ελεύθερου, χωρίς τον
υπολογισμό του ΦΠΑ.
vi. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α΄ της
παρούσας διακήρυξης.
vii. Στην περίπτωση που στην προσφερόμενη τιμή, δεν περιλαμβάνεται
οποιασδήποτε μορφής κράτηση ή άλλη επιβάρυνση, κατά τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Α΄, ή σε περίπτωση απαλλαγής από το ΦΠΑ, τότε αυτό θα
αιτιολογείται επαρκώς από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές, πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών).
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του Ν.4412/16)
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
(προσωρινού αναδόχου – δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο οικονομικός φορέας δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν οικονομικό φορέα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.3. περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
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καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
3

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 14/12/2018 και ώρα 10:00.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια στις εγκαταστάσεις του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και επιτρέπεται να παρίστανται οι
οικονομικοί φορείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.
- Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ,σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων οικονομικός
φορέας που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
- Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών.
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
αναθέτουσα αρχή προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, κατά
τα οριζόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των οικονομικών φορέων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν
τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 της
παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω
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Επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους
οικονομικούς φορείς. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια (α΄
και β΄) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους
οικονομικούς φορείς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
ε) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην υπογραφή της Συμφωνίας
Πλαίσιο ισχύος τεσσάρων (4) χρόνων, με τον/ τους προμηθευτές (μέγιστος αριθμός
προμηθευτών που θα υπογράψουν τη Συμφωνία Πλαίσιο είναι τρεις (3), των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά έγιναν
αποδεκτές.
στ) Μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της, η
αναθέτουσα αρχή θα διενεργεί επαναδιαγωνισμό για τη σύναψη των εκτελεστικών
της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη
παράγραφο 6 της παρούσης. Από τον ανωτέρω επαναδιαγωνισμό ανακηρύσσεται
μειοδότης/ες και υπογράφεται μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής εκτελεστική
της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το ακριβές τίμημα καθώς και το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στις εν λόγω
συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το τμήμα (είδος) και τίμημα της
προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο. Η
Συμφωνία Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές να
παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα:
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α. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη
σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων ή/ και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
γ. Να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για
τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών.
3.2.

Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
προσωρινού
αναδόχουΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον κάθε οικονομικό φορέα στον
οποίο πρόκειται να συμμετάσχει και να υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο, και τον
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6. αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον κάθε οικονομικό φορέα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους σε σφραγισμένο φάκελο. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Όταν κατά τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτό διαγωνισμό ένας ή
περισσότεροι από τους επιλεχθέντες προμηθευτές δεν προσκομίσουν ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται, επιλέγονται για
τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο οι προμηθευτές με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή, και η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την συμπλήρωση
του αριθμού των προμηθευτών.
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 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας.
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
(εφόσον αυτή ζητείται).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 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 Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την
κατακύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου .
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και 3.2.(Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)
και ιδίως κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η αρμόδια Επιτροπή
του Διαγωνισμού επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να
γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του
Ν. 4412/16.
3.3.

Κατακύρωση - σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
105 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
Συμφωνίας Πλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με το άρθρο 35 του Ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τη
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα).
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
τιμή.
3.4.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
Συμφωνία Πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης
της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά
για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017
κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215
Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (τεύχος Β’ αρ. φεκ. 1924/02-062017).
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016 και στην περ. α της παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016 και στην παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5.

4.

Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
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.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.
4.1.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι
στη Συμφωνία Πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν
ή κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της Συμφωνίας Πλαίσιο,
ή του τμήματος της Συμφωνίας Πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα
και αναλογικά κατ' έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της
Συμφωνίας Πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής απ’ όλους
τους συμβαλλόμενους στη Συμφωνία Πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές
συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά
σ’ αυτό το χρονικό διάστημα).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο και
κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη
Συμφωνίας Πλαίσιο οικονομικών φορέων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της Συμφωνίας Πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση
προκαταβολής
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του Ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το
περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση
της
αναθέτουσας
αρχής
έναντι
του
αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παρ. 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό
που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης
προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης, που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). Για την εγγύηση
προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του Ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό
τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. [Αν τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών
που παραλήφθηκε οριστικά]. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση,
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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4.2.
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία.
Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το
άρθρο 129 του Ν.4412/16.
4.3.

Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο.
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
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. Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους αγοραστές να
παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη
εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή.
Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης
οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται
στη διακήρυξη.

4.4.

Υπεργολαβία
4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη Συμφωνία Πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής
σύμβασης δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο/ εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος
ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με
τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
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τμήμα(τα) της σύμβασης (ήτοι μέρος της ποσότητας του προσφερόμενου
τμήματος - είδους), το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
4.4.4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

5.

4.5.

Τροποποίηση Συμφωνίας Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της.
Η Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου.

4.6.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη Συμφωνία Πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Συμφωνία Πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
Συμφωνίας Πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, 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 Συμφωνίας Πλαίσιο,
γ) η Συμφωνία Πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.1.
Τρόπος πληρωμής
5.1.1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 200
του Ν. 4412/2016 με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού
της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72§1 περ. δ του Ν.4412/2016 και το Παράρτημα Α΄ της παρούσας και την
καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

προκαταβολής. (κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2/51557/0026/10-0901 ΦΕΚ 1209/Β/01 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα Α΄. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06216% (0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016),
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,02072% (0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’
αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την παρ. 6 του άρθρου 36
του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06216% (0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20%
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-32017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί
να γίνει προ της ημερομηνίας συντάξεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Η αναθέτουσα αρχή γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και
οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από την παράγραφο Ζ΄ του
άρθρου 1 του Ν.4152/2013, προθεσμία κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα.
Ο υπολογισμός του ποσοστού των τόκων υπερημερίας γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παραπάνω Νόμο.

Χρόνος παράδοσης υλικών
5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα Παραρτήματα Α΄ και Γ΄ της παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το
αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των

18PROC003864647 2018-10-19
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.
4412/2016.
5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
5.2.3. 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.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.
5.3.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών.
5.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου και του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας (σχέδιο
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί
ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Παράρτημα Γ΄ Τεχνικές Προδιαγραφές.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16, συντάσσει πρωτόκολλα τα οποία
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
5.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία
παράδοσης των ειδών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
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φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
5.4.

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

5.5.

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
5.5.1. Κατάθεση δείγματος ή αντιδείγματος απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄
και τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016.
5.5.2. Ο οικονομικός φορέας κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του,
υποχρεούται να αποστείλει μέσω της εφαρμογής «Επικοινωνία» της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, τη σχετική
απόδειξη της κατάθεσης ή αποστολής δείγματος.
5.5.3. Εργαστηριακές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το οριζόμενα
στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης.

5.6.

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την
καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο
που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η αναθέτουσα αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, προβαίνει
στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον
χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, γίνεται
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εισήγηση αρμοδίως στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης για την
έκπτωση του αναδόχου.
5.7.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις.
5.7.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Συμφωνία Πλαίσιο ή
και την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203
του Ν.4412/16, εφόσον δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογραφεί, το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή
αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Συμφωνία
Πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο ή
και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα
αρχή ή με τους αγοραστές/ συμβαλλόμενους φορείς στη Συμφωνία Πλαίσιο,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από
τη Συμφωνία Πλαίσιο ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
5.7.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του
συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
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εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
5.8.

6.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.
Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.7
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 5.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1.

Όροι διενέργειας νέου διαγωνισμού
6.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς που
έχουν υπογράψει την Συμφωνία Πλαίσιο οι οποίοι μετά από πρόσκληση που
τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός 10
ημερών ηλεκτρονικά νέα κλειστή προσφορά.
6.1.2. Αν κάποιος οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό
καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας
Πλαίσιο και η αναθέτουσα αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο. Στην ανωτέρω
περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της
προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους
προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη
προμηθευτή.
6.1.3. Ο οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή
περισσότερους νέους διαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία
για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την
αναθέτουσα αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω
ηλεκτρονικού εγγράφου τον οικονομικό φορέα.
6.1.4. Σε περίπτωση που κανείς οικονομικός φορέας δεν υποβάλλει προσφορά, η
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται.

6.2.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.4412/16 στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ.Β΄/02-06-2017)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν με την προσφορά τους α) (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και β) (υπο)φάκελο με νέα
οικονομική προσφορά.
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6.2.2. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική
προσφορά» υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε
ηλεκτρονική μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ
56902/215/2.6.2017, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι
οικονομικοί φορείς καλούνται να
αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως
έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη Συμφωνία-Πλαίσιο .
6.2.3. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά
και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή για το
συμβατικό τμήμα (είδος) στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί
να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει ο οικονομικός
φορέας στη Συμφωνία Πλαίσιο.
6.3.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών του
Ν.4412/2016.

6.4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, ο υποψήφιος
ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης,
ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από την αναθέτουσα αρχή να υποβάλει στο δικτυακό
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά
σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.

6.5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
6.5.1. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο. 3.2 «Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύναψη Συμφωνίας ΠλαίσιοΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας Διακήρυξης.
6.5.2. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου» της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο του προσωρινού ανάδοχου, και η
κατακύρωση.
6.5.3. Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
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που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη Συμφωνία Πλαίσιο, διαθέτει ήδη
εν ισχύ τα δικαιολογητικά αυτά.
6.6.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ– ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.6.1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον δεν
κοινοποιηθεί σε όλους του οικονομικούς φορείς. Στην απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης.
6.6.2. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης
κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η
εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση
η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
6.6.3. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής με αιτιολογημένη
εισήγησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και
ως εξής: μεγαλύτερης μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από
την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την
προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για
διαγωνισμό
προϋπολογισθείσας
αξίας
μέχρι
100.000
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6.6.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο προμηθευτής
παρέχει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης,
το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της εκτελεστικής
σύμβασης.

6.7.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
6.7.1.

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:





Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες
ποσότητες των ειδών.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση του
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται. Ακολούθως ο
ανάδοχος προσκαλείται εγγράφως να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της
εκτελεστικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
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αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου, που θα υπογράψει τη
σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, προ της κοινοποίησης μιας απόφασης
κατακύρωσης εκτελεστικής σύμβασης στον Ανάδοχο, να τον καλεί να υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016, ως ισχύει.
Αθήνα 19/10/2018
Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Αρχηγός

Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος Π.Σ.

Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Δ. Λουκάκης
Αντιπύραρχος

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Επαμεινώνδας Θ. Αγγελόπουλος
Αρχιπύραρχος

Ο Συντονιστής Υποστήριξης

Ιωάννης Τ. Ράμφος
Υποστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΟΥΣ)

Μπότες Πυροσβεστών (συστημικός αριθμός 56820)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (4 ΕΤΗ)

4.000 τεμάχια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έτη: 2019, 2020, 2021 και 2022

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κάθε εκτελεστική σύμβαση ολοκληρώνεται εντός δώδεκα (12) μηνών από
την υπογραφή της

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Τιμή άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
560.000,00€ (ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ-CPV

18832000-0

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τακτικός προϋπολογισμός Ε.Φ. 07- 420 Πυροσβεστικό Σώμα ΚΑΕ 1423
(Λογαριασμός 2410902001 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ από
07-08-2018 Απόφαση Αναπ. Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3240/Β’/0708-2018)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής
σύμβασης.

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Επιτελείου
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ Πυροσβεστικού Σώματος (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.)
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙΠΕ Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, Τηλ.:
2105559940-3.
 0,06216%
Ανάλυση:
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑTΗΣΕΩΝ
ΟΓΑ, κατά την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016.
ΕΠΙ %
 0,02072%
Ανάλυση:
0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
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Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, κατά την παρ. 6 του
άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

Φ.Π.Α.

ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 0,06216%
Ανάλυση:
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του υποκεφαλαίου Δ΄
Τροποποιήσεις Διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ Και Διατάξεις Τελών Και
Έμμεσων Φόρων του Ν. 4389 /2016 (ΦΕΚ 94 τ. Α/27-05-2016)
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» ή ο
εκάστοτε εν ισχύ Φ.Π.Α.
4 % επί του καθαρού ποσού της αξίας του τμήματος (είδους) και θα
παρακρατείται κατά την αποπληρωμή (άρθρο 64, Ν.4172/2013)
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Γ’ της Διακήρυξης

Αθήνα 19/10/2018
Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Αρχηγός

Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος Π.Σ.

Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Δ. Λουκάκης
Αντιπύραρχος

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Επαμεινώνδας Θ. Αγγελόπουλος
Αρχιπύραρχος

Ο Συντονιστής Υποστήριξης

Ιωάννης Τ. Ράμφος
Υποστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Β1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Επιτελείο
Διεύθυνση Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4 - 106 74 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ................... ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού
των ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..........................................

(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της υπ’ αριθ. ...................Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη
προμήθεια με αγορά ...................................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ...................
Διακήρυξη Α.Π.Σ. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός
Φ.Π.Α. ……… ΕΥΡΩ,
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Β2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Επιτελείο
Διεύθυνση Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4 - 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘ. ................. ΕΥΡΩ ...................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) ................................................................ ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό................... Εκτελεστικής της
Συμφωνίας
Πλαίσιο
Σύμβασης,
που
υπέγραψε
μαζί
σας
για
την
προμήθεια
...................................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …/2018 Διακήρυξή Α.Π.Σ. και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο 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.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Β3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
.................................. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Οδός……. Τ.Κ…….. Πόλη…….
Τηλ.......... Fax. ...............
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Επιτελείο
Διεύθυνση Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4 - 106 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης:……………
ΕΥΡΩ:……………..

ΑΡΙΘ. ................. ΠΟΣΟΥ ...................ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ........... (και ολογράφως) ……….. υπέρ του:
(i) [σε
περίπτωση
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)
............................................,
ΑΦΜ:
................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(ii) [σε
περίπτωση
νομικού
προσώπου]:
(πλήρη
επωνυμία)
..........................................................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
................................................................ ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη λήψη προκαταβολής ίσης με το …..% της συνολικής συμβατικής αξίας προ
ΦΠΑ.............ΕΥΡΩ της με αριθ. .............σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία
για τη προμήθεια .....................................της υπ’ αριθ. ….. Δ/ξης, πλέον τόκων κατ εφαρμογή
των άρθρων 72, 203 και 207 του Ν.4412/2016.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του υλικού, η καταβολή τόκων καλύπτεται από το
ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 και 207 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την επιστροφή της, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί μας καμιά ισχύ.
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Αθήνα … ……..………. 2018
Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Αρχηγός

Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος Π.Σ.

Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Δ. Λουκάκης
Αντιπύραρχος

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Επαμεινώνδας Θ. Αγγελόπουλος
Αρχιπύραρχος

Ο Συντονιστής Υποστήριξης

Ιωάννης Τ. Ράμφος
Υποστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2132157762 – Fax: 2107407962

Κ.Α.Φ..........…...............…..............
Κ.Α.Ε..…......................…...............
Ανήκει στη Δ/ξη 10/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
TEXNIKΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον
κάτωθι πίνακα συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1.
2.

3.

4.
5.

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή εάν έχει συμπληρωθεί ένας
αριθμός σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο η συμπλήρωση
αριθμητικού μεγέθους για το χαρακτηριστικό και απαιτείται συμμόρφωση, δεδομένου ότι οι
όροι της τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι, αντίστοιχα, από τον
προσφέροντα ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού της προσφοράς. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ηλεκτρονικά αρχεία
επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική προσφορά.
Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι
θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια
είδους, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2132157762, Fax: 2107407962, Email: aps.techa@psnet.gr
ΓΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α/Α Συστήματος: 56820
Αριθμός Διακήρυξης: 10/2018 Διακήρυξη Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ
Τα υψηλά υποδήματα (μπότες) θα χρησιμοποιούνται
από τους Πυροσβέστες κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους (κατασβέσεις αστικών πυρκαγιών διασωστικές επιχειρήσεις κ.λ.π).
2. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα
πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεώτερων ή
ισοδύναμων προτύπων.

ΝΑΙ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις
ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τεχνική προσφορά
που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται.

ΝΑΙ

Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις
απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο
προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς
του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

ΝΑΙ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3.1.
Η κατασκευή και ο έλεγχος επιδόσεων των
υπό προμήθεια υποδημάτων να έχουν γίνει με βάση τα
παρακάτω πρότυπα:

ΝΑΙ

3.1.1.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20344:2011 «Μέσα ατομικής
προστασίας - Μέθοδοι δοκιμής για υποδήματα».

ΝΑΙ

3.1.2.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345:2011 «Μέσα ατομικής
προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας».

ΝΑΙ

3.1.3.
ΕΛΟΤ ΕΝ 15090:2012 «Υποδήματα για
πυροσβέστες».

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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3.2.
Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ΕΝ
15090:2012 με κατ ελάχιστο κατηγοριοποίηση Class I /
Type 2-F2A / Hl3 / CI / SRC.

ΝΑΙ

3.3.
Για την απόδειξη των ανωτέρω, τα υποδήματα
θα πρέπει να διαθέτουν:

ΝΑΙ

3.3.1.
Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου Ε.Κ. (EC
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) σύμφωνα με την
οδηγία 89/686/ΕΕC ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.

ΝΑΙ

3.3.2.
Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή,
για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία
89/686/ΕΕC (εξασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το
Άρθρο 11Α ή 11Β της οδηγίας) ή τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/425 (συμμόρφωση προς τον τύπο σύμφωνα με το
Παράρτημα VII ή VIII του κανονισμού).

ΝΑΙ

3.3.3.
Σήμανση CE συνοδευόμενη από τον αριθμό
του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος αξιολογεί το
σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή ή εποπτεύει τις
δοκιμές του προϊόντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση προς τον τύπο που περιγράφεται στο
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου.

ΝΑΙ

3.4.
Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 με
πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο με τη διαδικασία
παραγωγής των ειδών του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1.
Το σχέδιο του υποδήματος που ορίζεται στην
παρούσα προδιαγραφή είναι το σχέδιο «D» της παρ. 4
του ΕΝ ISO 20345:2011 με σόλα από οδοντώσεις.
4.2.

Η μπότα να αποτελείται από:

ΝΑΙ
ΝΑΙ

4.2.1.
Το επανώδερμα το οποίο να είναι
κατασκευασμένο από αδιάβροχο δέρμα, αρίστης
ποιότητας (full grain), υδροφοβικό, διαπνέων, χρώματος
μαύρου.

ΝΑΙ

4.2.2.
Εσωτερική επένδυση (φόδρα-lining) σε όλη
την μπότα (εσωτερικά του επανωδέρματος) η οποία να
αποτελείται από στρώματα ενωμένα μεταξύ τους εκ των
οποίων το ένα να είναι οπωσδήποτε μεμβράνη PTFE ή
ΡES ή PU, η οποία να εξασφαλίζει αναπνευσιμότητα και
αδιαβροχία και να παρουσιάζει:

ΝΑΙ

·
Δύναμη διάσχισης σύμφωνα με την παρ.
5.5.1 του ΕΝ ISO 20345:2011 άνω των 30 Ν

ΝΑΙ

·
Αντοχή τριβής σύμφωνα με την παρ. 5.5.2
του ΕΝ ISO 20345:2011, αλλά για 400.000 κύκλους το
στεγνό τεστ και για 100.000 κύκλους το υγρό τεστ.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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4.2.3.
Εξωτερική σόλα (outsole) κατασκευασμένη
από ειδικό καουτσούκ (nitrile rubber). Να είναι
αντιολισθητική, σύμφωνα με την παρ. 5.3.5.4 του ΕΝ
ISO 20345:2011 (αντίσταση στην ολίσθηση τόσο σε
κεραμική όσο και σε μεταλλική επιφάνεια).

ΝΑΙ

4.2.4.
Εσωτερική ανατομική σόλα (insole) η οποία
δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς καταστροφή του
υποδήματος. Να έχει πάχος τουλάχιστον 2 mm.

ΝΑΙ

4.2.5.
Αντιβακτηριακό, ανατομικό, αφαιρούμενο και
πλενόμενο πάτο (insock), ο οποίος να είναι διαπερατός
από το νερό για την καλύτερη διαχείριση του ιδρώτα.

ΝΑΙ

4.2.6.
Κλωστές: Παρα-αραμιδικές, βραδύκαυστες,
υδροφοβικές, με ελάχιστο πάχος 30/3.

ΝΑΙ

4.3.

Επίσης η μπότα να διαθέτει :

ΝΑΙ

4.3.1.
Προαιρετικά: Γλώσσα (tongue) ανατομικά
σχεδιασμένη η οποία γεμίζει με πορώδες αφροποιητικό
υλικό και εξωτερικά αυτής σύστημα κλεισίματος που θα
επιτρέπει την άριστη προσαρμογή της μπότας στο πόδι.
Αυτό να αποτελείται από κορδόνια, κατασκευασμένα
από βραδύκαυστες μετα-αραμιδικές ίνες, θηλιές (για τα
κορδόνια) ανοξείδωτες και αντισπινθηρικές και ένα (1)
υψηλής αντοχής φερμουάρ το οποίο θα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της παρ. 6.8 του ΕΝ 15090 :2012. Κάθε
ζεύγος, να συνοδεύεται και από ένα (1) εφεδρικό ζεύγος
όμοιων κορδονιών.

ΝΑΙ

4.3.2.
Με σκοπό την ταχεία προσαρμογή της
μπότας στο πόδι αλλά και την γρήγορη απελευθέρωση
από αυτό, αποκλείονται μπότες που περιλαμβάνουν
σύστημα κλεισίματος αποτελούμενο μόνο από κορδόνια
χωρίς την ύπαρξη φερμουάρ.

ΝΑΙ

4.3.3.
Δύο (2) βρόγχους έλξεως στα πλάγια ή έναν
(1) πίσω, πλάτους περίπου 30 mm, οι οποίοι θα είναι
ραμμένοι εξωτερικά της μπότας στο πάνω μέρος αυτής.

ΝΑΙ

4.3.4.
Μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής σόλας,
ενσωματωμένο και μη δυνάμενο να αφαιρεθεί χωρίς
καταστροφή του υποδήματος κατάλληλο ένθετο για
αντοχή στη διάτρηση, σύμφωνα με την παρ. 6.2.1 του
ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

4.3.5.
Εσωτερικά του δέρματος, στην περιοχή των
δακτύλων, κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα για την
προστασία των δακτύλων από χτυπήματα, σύμφωνα με
την παρ. 5.3.2 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

4.3.6.
Εξωτερικά του δέρματος, στην περιοχή των
δακτύλων, προστατευτικό κάλυμμα, από δέρμα ή υλικό
όμοιο με αυτό της εξωτερικής σόλας, για αυξημένη
αντοχή στην εξωτερική φθορά στο εμπρόσθιο μέρος του
υποδήματος.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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4.3.7.
Βασικές ραφές οι οποίες θα πρέπει να
κλείνουν με τη χρήση διπλόγαζων μηχανών που να
παράγουν δύο παράλληλες σειρές ραφών.

ΝΑΙ

4.3.8.
Περιφερειακό «μαξιλαράκι» ενδεικτικού
πλάτους 4 cm, το οποίο εσωτερικά, όπου έρχεται σε
επαφή με το πόδι, να είναι από κατάλληλο ύφασμα ώστε
να προσφέρει άνεση κατά το βάδισμα.

ΝΑΙ

4.3.9.
Αντανακλαστική λωρίδα, στην εξωτερική
πλευρά της κάθε μπότας στο ύψος των αστραγάλων,
ραμμένη στο επανώδερμα, ανθεκτική στην θερμοκρασία,
της οποίας η φωτομετρική και φυσική επίδοση καθώς και
η επίδοση χρωμάτων να ικανοποιεί τις σχετικές
παραγράφους του EN ISO 20471:2013.

ΝΑΙ

5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την τεχνική τους
προσφορά να καταθέσουν:

ΝΑΙ

5.1.
Φύλλο συμμόρφωσης όπου να απαντούν
αναλυτικά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής
προδιαγραφής με τη σειρά και την αρίθμηση αυτής. Η
«συστημική» εκτύπωση της τεχνικής προσφοράς από
την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επέχει θέση
φύλλου συμμόρφωσης εφόσον περιέχει τις ζητούμενες
πληροφορίες.

ΝΑΙ

5.2.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή του υποδήματος,
με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο με τη διαδικασία
παραγωγής των ειδών του διαγωνισμού και μετάφραση
αυτού στα Ελληνικά.

ΝΑΙ

5.3.
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου
Ε.Κ. (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE)
σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΕC ή τον κανονισμό
(ΕΕ) 2016/425, για το προσφερόμενο είδος από το
οποίο να προκύπτει η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 15090:2012, και μετάφραση αυτού στα
Ελληνικά.

ΝΑΙ

5.4.
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα (Test
Reports) βάση των οποίων εκδόθηκε το ανωτέρω
πιστοποιητικό.

ΝΑΙ

5.5.
Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, για
το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΕC ή
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.

ΝΑΙ

5.6.
Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας
εταιρείας, όπου θα φαίνονται τα μοντέλα των
πυροσβεστικών μποτών που κατασκευάζει.

ΝΑΙ

5.7.
Τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου
κατασκευής της αντανακλαστικής λωρίδας, με

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, όπου θα
φαίνονται όλα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά καθώς και
πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ζητούμενο πρότυπο.
5.8.
Δύο (2) μονά υποδήματα ως δείγμα-αντίδειγμα
όμοια με τα προσφερόμενα, καθώς και δύο (2) μονά
υποδήματα ως δείγμα-αντίδειγμα κομμένα στη μέση
κατά το μήκος ώστε να φαίνονται συνολικά όλα τα
εσωτερικά υλικά και στρώματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6.

Κάθε ζεύγος θα συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί
αναλόγων διαστάσεων επί του οποίου θα αναγράφεται
το μέγεθος (νούμερο) του υποδήματος. Ανάλογος
αριθμός υποδημάτων θα συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτιο
ικανής αντοχής επί του οποίου θα αναγράφονται τα
παρακάτω στοιχεία:

ΝΑΙ

6.1.

Αριθμός και ημερομηνία Σύμβασης.

ΝΑΙ

6.2.

Ονομασία προμηθευτή.

ΝΑΙ

6.3.

Είδος υλικού.

ΝΑΙ

6.4.

Ποσότητα / μέγεθος.

ΝΑΙ

7.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

7.1.
Όλη η ποσότητα της προμήθειας θα
παραδοθεί με φροντίδα και δαπάνες του προμηθευτή
στο Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών
του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην
ΔΙ.Π.ΥΛ.) στη Μάνδρα Αττικής, μετά από συνεννόηση
της προμηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής
καθώς και της Διοίκησης των Αποθηκών.

ΝΑΙ

7.2.
Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας δεν
θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης.

ΝΑΙ

7.3.
Κατά την παράδοση κάθε τεμάχιο να διαθέτει
τη σήμανση «CE» καθώς και τη σήμανση που
προβλέπεται στο κεφ. 8 του ΕΝ 15090:2012,
τοποθετημένες από το εργοστάσιο κατασκευής και κατά
το στάδιο κατασκευής αυτών, αλλιώς δεν θα
παραλαμβάνεται.

ΝΑΙ

7.4.
Με την παράδοση των υλικών κάθε ζεύγος,
απαραίτητα, να συνοδεύεται από έντυπο με τα στοιχεία
και τις οδηγίες που προβλέπονται στο κεφ. 9 του ΕΝ
15090:2012, στην Ελληνική γλώσσα.

ΝΑΙ

7.5.
Οι ποσότητες ανά μέγεθος, θα
γνωστοποιηθούν με έγγραφο κατά το στάδιο του
επαναδιαγωνισμού για την υπογραφή των εκτελεστικών
συμβάσεων, εφόσον ανακύψει η ανάγκη για αγορά από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις παραγράφους 4,

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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5γ και 6α του άρθρου 39 του Ν.4412/2016 και σε
συσχέτιση με τα διαθέσιμα αποθέματα και τις
υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής θα κάνει τους παρακάτω
ελέγχους:

ΝΑΙ

8.1.
Μακροσκοπικός έλεγχος όπου θα ελεγχθούν
τα χαρακτηριστικά των υποδημάτων σύμφωνα με την
τεχνική προδιαγραφή καθώς και η ποιότητα κατασκευής
τους δειγματοληπτικά.

ΝΑΙ

8.2.

Εργαστηριακός έλεγχος:

ΝΑΙ

Όλη η ποσότητα θα θεωρηθεί από την Επιτροπή
παραλαβής ως μία μερίδα. Θα ληφθούν τυχαία δώδεκα
(12) ζεύγη μπότες διαφόρων μεγεθών από την συνολική
ποσότητα και θα αποσταλούν σε διαπιστευμένο
εργαστήριο της ημεδαπής ή αλλοδαπής για εξέταση και
πραγματοποίηση των ακόλουθων δοκιμών:

ΝΑΙ

8.2.1.
Αδιαβροχία σύμφωνα με την παρ. 6.2.5 του
ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.2.
Δύναμη συγκόλλησης επανωδέρματος και
εξωτερικής σόλας σύμφωνα με την παρ. 5.3.1.2 του ΕΝ
ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.3.
Θερμική συμπεριφορά σύμφωνα με τα
κατωτέρω:

ΝΑΙ

·
Θερμική μόνωση (παρ. 6.3.1 του ΕΝ
15090:2012 για επίπεδο απόδοσης Hl3)

ΝΑΙ

·
Ακτινοβολούμενη θερμότητα (παρ. 6.3.2 του
ΕΝ 15090:2012)

ΝΑΙ

·
Αντίσταση στη φλόγα (παρ. 6.3.3 του ΕΝ
15090:2012)

ΝΑΙ

8.2.4.
Αντιολισθητικότητα, σύμφωνα με τη παρ.
5.3.5.4 του ΕΝ ISO 20345:2011 (αντίσταση στην
ολίσθηση επί κεραμικής και μεταλλικής επιφάνειας).

ΝΑΙ

8.2.5.
Αντίσταση στη διάτρηση (penetration
resistance) σύμφωνα με τη παρ. 6.2.1 του ΕΝ ISO
20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.6.
Προστατευτικό δακτύλων σύμφωνα με τις
παρ. 5.3.2.3 και 5.3.2.4 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.7.
Αντιστατικότητα σύμφωνα με της
παραγράφου 6.2.2.2 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.8.

Δύναμη διάσχισης επανωδέρματος σύμφωνα

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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με την παρ. 5.4.3 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.2.9.
Δύναμη εφελκυσμού επανωδέρματος
σύμφωνα με την παρ. 5.4.4 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.10. Διαπερατότητα από υδρατμούς σύμφωνα με
την παρ. 5.4.6 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.11. Διείσδυση νερού και απορρόφηση νερού
σύμφωνα με την παρ. 6.3 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.12. Εσωτερική επένδυση (φόδρα -lining)

ΝΑΙ

·
Δύναμη διάσχισης σύμφωνα με την παρ.
5.5.1 του ΕΝ ISO 20345:2011 να είναι άνω των 30 Ν.

ΝΑΙ

·
Αντοχή τριβής σύμφωνα με την παρ. 5.5.2
του ΕΝ ISO 20345:2011, αλλά για 400.000 κύκλους το
στεγνό τεστ και για 100.000 κύκλους το υγρό τεστ .

ΝΑΙ

·
Διαπερατότητα υδρατμών και συντελεστής
υδρατμών σύμφωνα με την παρ. 5.5.3 του ΕΝ ISO
20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.13. Η εσωτερική σόλα (insole) να παρουσιάζει
απορρόφηση νερού και αποβολή νερού σύμφωνα με την
παρ. 5.7.3 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.14. Η εσωτερική σόλα (insole) να παρουσιάζει
αντοχή τριβής σύμφωνα με την παρ. 5.7.4.1 του ΕΝ ISO
20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.15. Ο εσωτερικός πάτος (inshock) να παρουσιάζει
αντοχή τριβής σύμφωνα με την παρ. 5.7.4.2 του ΕΝ ISO
20345:2011.

ΝΑΙ

8.2.16. Εξωτερική σόλα (outsole)

ΝΑΙ

·
Δύναμη διάσχισης σύμφωνα με την παρ.
5.8.2 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

·
Αντοχή τριβής σύμφωνα με την παρ. 5.8.3
του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

·
Αντοχή στην κάμψη σύμφωνα με την παρ.
5.8.4 του ΕΝ ISO 20345:2011.

ΝΑΙ

8.3.
Τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων
(περιλαμβανομένων των τυχών εξόδων αποστολής και
επιστροφής των δειγμάτων και των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΝΑΙ

8.4.
Δώδεκα (12) ιδίων μεγεθών ζεύγη θα
κρατηθούν στο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό σαν
αντιδείγματα. Όσα τυχόν δείγματα ή αντιδείγματα δεν
καταστραφούν θα συνυπολογιστούν στην υπό
παράδοση ποσότητα.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.5.
Τα τεμάχια που θα αποτελέσουν δείγματα αντιδείγματα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και
παραδίδονται επί πλέον της συμβατικής ποσότητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οριστική παραλαβή θα γίνεται από την Επιτροπή
παραλαβής μέσα σ’ ένα μήνα από την παράδοση
ολόκληρης της ποσότητας εξαιρουμένου του χρονικού
διαστήματος που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση
των εργαστηριακών δοκιμών και την έκδοση των
σχετικών αποτελεσμάτων.

ΝΑΙ

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή η οποία είναι η ίδια ανεξάρτητα
μεγέθους.

ΝΑΙ

Για την ακριβή μεταφορά εκ της
εγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής

Ο Τμηματάρχης

Ο Διευθυντής Τεχνικής
Υποστήριξης & Υποδομών

Μωυσής Μόρδος
Αντιπύραρχος

Σπυρίδων Πέτρου
Αρχιπύραρχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2132158039 Fax: 2107407984

Ανήκει στην Διακήρυξη 10/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ….
Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο:………….
Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια……..
Αναθέτουσα Αρχή: Πυροσβεστικό Σώμα
Στην Αθήνα σήμερα την ……., του μηνός……………., ημέρα της εβδομάδας ………. του
έτους 201.. στο Γραφείο του κ. ……………………., οδός ……………. Αθήνα, οι
υπογραφόμενοι αφενός μεν ο ……………………………….., ο οποίος με την ιδιότητά του
αυτή εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, ως φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, που στη
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αγοραστής» ή «Αναθέτουσα Αρχή», σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ……………………… Απόφαση ………………………………………, σχετικά με
«………………………………………» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ………………
που εδρεύει στην …………..οδός………. αριθμός…… Τ.Κ. ….. Τηλ.:………. Fax: ……….
Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ ………, εκπροσωπούμενη νόμιμα, βάσει του …………………………
από τον κ. …………. ………… του ………… κάτοικο ………, οδός …………… , με ΑΔΤ
………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ………., που στη συνέχεια θα ονομάζεται για
συντομία «Προμηθευτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Κατόπιν του διενεργηθέντος την ….-…- 20.. επαναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ., με
κριτήριο ανάθεσης ……… κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …… Φ.Δ. ………. από …-...…….. Απόφαση …………………………… και την υπ’ αριθ. …….. πρόκληση υπογραφής
συμφωνητικού, η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για τον καθορισμό των όρων τη προμήθειας
με αγορά του τμήματος (είδους) που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 3 της παρούσας
Συμφωνίας Πλαίσιο, στο όνομα του προαναφερόμενου Προμηθευτή.
Άρθρο 1
Αντικείμενο Συμφωνίας Πλαίσιο.
1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας ………. (κωδικός ομάδας
είδους:….), για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της παρούσας έως και την ….-…..….., για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό με την προσφορά του (Τεχνική - Οικονομική)
καθώς και τις τεχνική προδιαγραφή (Παράρτημα Γ΄) της υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξης, οι
όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο.
2. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου
υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της Συμφωνίας
Πλαίσιο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 2
Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο
Προμηθευτής θα προμηθεύει τον Αγοραστή συγκεκριμένα αγαθά ύστερα από την
ολοκλήρωση του επαναδιαγωνισμού για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις.
Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται μετά από απόφαση-πρόσκληση του Αγοραστή προς
τους Προμηθευτές που συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη
οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα (είδος).
Άρθρο 3
Στοιχεία του υπό προμήθεια τμήματος (είδους).
Το προς προμήθεια τμήμα (είδος) που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας,
θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύμφωνο με την τεχνική προδιαγραφή της υπ’ αριθ.
.../2018 Διακήρυξης και την από …. τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε
αποδεκτή, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 4
Έλεγχος διαφάνειας - Έλεγχος νομιμότητας της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
……………….. πρακτικό της από ……………….. συνεδριάσεως του ….. του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Άρθρο 5
Υποχρέωση προμήθειας τμήματος (είδους).
1. Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν δεσμεύει τον Αγοραστή να υποβάλλει παραγγελίες. Δέσμευση θα
υπάρχει μόνο εάν και εφόσον ο Αγοραστής υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία,
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής
της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμβασης. Μία παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνο όταν ο
Αγοραστής, με δική του πρωτοβουλία, υποβάλει πρόσκληση για προμήθεια αγαθών προς
τους συμμετέχοντες στη Συμφωνία Πλαίσιο. Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους
όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής.
2. Ο Αγοραστής μπορεί να αιτείται την προμήθεια του τμήματος (είδους) του άρθρου 1 της
παρούσας και ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει αυτά, σύμφωνα με τους γενικούς και
ειδικούς όρους της υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξης και έναντι του ποσού της συμφωνηθείσας
με την εκτελεστική σύμβαση τιμής.
3. Οι ποσότητες των προς παράδοση ειδών θα καθορίζονται από τον Αγοραστή.
Άρθρο 6
Χρόνος και τόπος παράδοσης τμήματος (είδους).
1. Το προς προμήθεια τμήμα (είδος), θα παραδίδεται με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή,
εντός του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της
κάθε εκτελεστικής σύμβασης, στον προβλεπόμενο από τη σχετική Διακήρυξη τόπο, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ αυτής «Τεχνικές προδιαγραφές».
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Προμηθευτή και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού
τμήματος (είδους) επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

18PROC003864647 2018-10-19
Άρθρο 7
Τεχνικές προδιαγραφές.
1. Το υπό προμήθεια τμήμα, που αναφέρεται στο άρθρο 3, θα ανταποκρίνεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά του Προμηθευτή (τεχνική - οικονομική)
και θα καλύπτει τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο
Παράρτημα Γ΄ της υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
2. Επίσης, ο Προμηθευτής πέρα από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους όρους, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης και την Προσφορά του (τεχνική - οικονομική), οφείλει
να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής
και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες των
αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Αγοραστή.
Άρθρο 8
Παραλαβή τμήματος (είδους).
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από αρμόδια
επιτροπή που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξη και με διαδικασία όπως περιγράφεται
αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄ αυτής «Τεχνικές προδιαγραφές», καθώς και στην κείμενη
διαδικασία.
Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος πληρωμής.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει στον προβλεπόμενο από τη
σχετική Διακήρυξη χρόνο, με τον αναφερόμενο σ’ αυτή τρόπο σε συνδυασμό με την
προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση
Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2. Η πληρωμή της αξίας του τμήματος (είδους) στον Προμηθευτή θα γίνει με έκδοση τακτικού
εντάλματος πληρωμής από την Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Δ/νση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής
Δαπανών / ΔΕΕΠΔ, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του και εφόσον
υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ … του εκτελούμενου
προϋπολογισμού του ΕΦ 07-420 «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ».
Άρθρο 10
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος – Φ.Π.Α.
Η προμήθεια υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
 0,06216%, ήτοι 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά την παρ.
7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016.
 0,02072%, ήτοι: 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ
ΟΓΑ, εφόσον εκδοθεί ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών, κατά την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
 0,06216%, ήτοι: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά την παρ. 3 του
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
Ο φόρος εισοδήματος 4 % επί του καθαρού ποσού της αξίας του τμήματος (είδους) θα
παρακρατείται κατά την αποπληρωμή (άρθρο 64, Ν.4172/2013)
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Ο Φ.Π.Α. θα αποδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του υποκεφαλαίου Δ΄
Τροποποιήσεις Διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ Και Διατάξεις Τελών Και Έμμεσων Φόρων του Ν.
4389 /2016 (ΦΕΚ 94 τ. Α/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις».
Άρθρο 11
Υποκατάσταση Προμηθευτή.
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Προμηθευτή.
Άρθρο 12
Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο.
Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο, ο
Προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :
Αριθμός
……
…..

Ημερομηνία

Τράπεζα έκδοσης

Ποσό

Υπέρ της
(τίτλος προμηθεύτριας
…-…-20..
…..
…. €
εταιρείας)
…
….
….
….
(και για όσες προμηθεύτριες εταιρείες συνάψουν την παρούσα)

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Προμηθευτή μετά την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .
Άρθρο 13
Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά.
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Πλαίσιο, ο Προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση
όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο
της αποδοχής του στη Συμφωνία Πλαίσιο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης, κατατίθενται από τον Προμηθευτή
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη Διακήρυξη .../2018 .
3. Ο Προμηθευτής θα βεβαιώνει [με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει και υπογεγραμμένη
ηλεκτρονικά] ότι εξακολουθεί να τηρεί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής Διακήρυξης και ότι
θα υποβάλλει επικαιροποιημένα και εν ισχύ δικαιολογητικά-πιστοποιητικά κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 14
Υπεργολαβίες.
1. Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος του έργου ή το σύνολό
του υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην
προσφορά του, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Προμηθευτή με δηλωθέντα/ες
στην προσφορά του υπεργολάβο/υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
αναθέτουσα αρχή και κανονική εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή με νέο/ους
υπεργολάβο/υς ή συνεργάτη/ες μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας
αρχής. Ο Προμηθευτής οφείλει να αποδείξει ότι για τον/τους νέο/ους υπεργολάβο/ους και
συνεργάτη/ες συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις με τις οποίες κρίθηκαν κατάλληλες οι
αρχικές υπεργολαβίες και συνεργασίες.
3. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο, αλλά και των εκτελεστικών
συμβάσεων που ήθελε συναφθούν, φέρει αποκλειστικά ο Προμηθευτής ανεξαρτήτως
υπεργολαβιών και συνεργασιών του.
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Άρθρο 15
Τροποποιήσεις
Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του Ν.4412/16).
Άρθρο 16
Λοιποί όροι
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ
167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/7-11-2000) «Κύρωση κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας», του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ
65τ.Α/06-05-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπου αυτά δεν
μεταβάλλονται από τους όρους της Διακήρυξης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε
γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 10/2018
Δ/ξης και της προσφοράς του.
Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του 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. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης. Θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα
χάρτου. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, τα μεν δύο παρέμειναν στη Δ/νση Οικονομικών
Α.Π.Σ./ Τμήμα Προμηθειών, για να τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε υπόλοιπο/α έλαβαν ο/οι
εκπρόσωπος/οι της/των εταιρείας/ών και δήλωσε/αν ότι ενεργεί/ούν για λογαριασμό της.
[Σημείωση: Το παρόν σχέδιο Συμφωνίας Πλαίσιο, θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση και θα
συνυπογραφεί από όλους τους Προμηθευτές που συμμετέχουν σε αυτή].

ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
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………………………..

………………………..
Αθήνα 19/10/2018

Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Αρχηγός

Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος Π.Σ.

Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Δ. Λουκάκης
Αντιπύραρχος

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Επαμεινώνδας Θ. Αγγελόπουλος
Αρχιπύραρχος

Ο Συντονιστής Υποστήριξης

Ιωάννης Τ. Ράμφος
Υποστράτηγος Π.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2132158039 Fax: 2107407984

Ανήκει στην Διακήρυξη 10/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εκτελεστικής Σύμβασης:………….
Τίτλος Εκτελεστικής Σύμβασης : Εκτελεστική Σύμβαση για την προμήθεια……..
Αναθέτουσα Αρχή: Πυροσβεστικό Σώμα
Στην Αθήνα σήμερα την ……., του μηνός……………., ημέρα της εβδομάδας ………. του
έτους 201.. στο Γραφείο του κ. ……………………., οδός ……………. Αθήνα, οι
υπογραφόμενοι αφενός μεν ο ……………………………….., ο οποίος με την ιδιότητά του
αυτή εκπροσωπεί το Πυροσβεστικό Σώμα, ως φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ……………………… Απόφαση ………………………………………, σχετικά με
«Μεταβίβαση……………………………» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία
……………… που εδρεύει στην …………..οδός………. αριθμός…… Τ.Κ. ….. Τηλ.:……….
Fax: ………. Α.Φ.Μ. …………. ΔΟΥ ………, εκπροσωπούμενη νόμιμα, βάσει του
………………………… από τον κ. …………. ………… του ………… κάτοικο ………, οδός
…………… , με ΑΔΤ ………/..-..-….. που εκδόθηκε από το Α.Τ………., συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση την υπ’ αριθ. .../2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ. ………… (συμπληρώνονται και τυχόν
νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών
προδιαγραφών και όρων) και μετά την υπογραφή της αριθ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο
διενεργήθηκε την …-…-…20… επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο
κατακύρωσης
……………………………….,για
την
προμήθεια
………………………………….., προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € για την
κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω επαναδιαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ.
…………………….. Απόφαση και την υπ’ αριθ. ………… πρόκληση υπογραφής
συμφωνητικού, στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………»
σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ………………………. (….€),
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού …% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά
αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.
Ο ....... …. του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το υπ’ αριθ. ......../............ πρακτικό του, της από
.....-......-........ συνεδρίασής του, αποφάνθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του
υποβληθέντος
σχεδίου
σύμβασης
μεταξύ
………………………
και............................................ για την προμήθεια με αγορά ….., για τις ανάγκες του
Πυροσβεστικού Σώματος».
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Με την υπ’ αριθ. … από …-…-… (ΑΔΑ: ….) Απόφαση ………., δεσμεύτηκε πίστωση για την
πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους …. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Ε.Φ. 07-420 υπό Κ.Α.Ε.
…, η οποία έλαβε τον αριθμό α/α ….. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Δ/νση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα
ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των παραπάνω ειδών, στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο
εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και αυτός αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.
2.
3.

4.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Σύμβασης – Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Ο
Προμηθευτής
αναλαμβάνει
την
υποχρέωση
της
προμήθειας
……………………………
Τπ προσφερόμενο τμήμα (είδος) θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’ αριθ. ……. Συμφωνίας Πλαίσιο.
Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και από τα
δυο μέρη, ήτοι η …/…/… τηρουμένων των προβλέψεων του εδαφίου β’ της παρ. 2 του
άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και
ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ποσότητα - Είδος - Αξία
Οι ποσότητες, τα νούμερα και οι τιμές ορίζονται ως κάτωθι:
(θα συμπληρωθεί πίνακας κατά περίπτωση)
……
……

1.

2.

……
……

……
……

……
……

……
……

……
……

ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγγυήσεις
Ο Προμηθευτής, κατά την υπογραφή της Εκτελεστικής Σύμβασης κατέθεσε την υπ'
αριθ. ……….εγγυητική επιστολή συνολικού ύψους …………………..ευρώ και
…………….. λεπτών (……………..€), η οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του
εκτιμώμενου συνολικού κόστους, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύος μέχρι
………………. , για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Εκτελεστικής
Σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα ……………….και το κείμενο της έχει
γίνει απολύτως δεκτό από τον Προμηθευτή.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε, θα επιστραφεί στον Προμηθευτή
μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Πληρωμή - Κρατήσεις
Θα συμπληρωθεί κατά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υποκατάσταση Προμηθευτή – Εκχώρηση.
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Προμηθευτή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση
των απαιτήσεων του Προμηθευτή που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε
αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τροποποίηση Σύμβασης.
1. Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων
39 και 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης, γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τελικοί Όροι
1. Το κείμενο της Εκτελεστικής Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
2. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4172/13 (ΦΕΚ
167 τ.Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α/7-11-2000) «Κύρωση κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40
τ.Α/15-03-2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης», του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65τ.Α/06-05-2010) «Μέτρα για την
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης
του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπου αυτά δεν μεταβάλλονται από τους όρους της
Διακήρυξης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς
ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 10/2018 Δ/ξης και της προσφοράς του.
3. Ο Προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του 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. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης. Θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε τρία όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα
χάρτου. Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο παρέμειναν στη Δ/νση Οικονομικών
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Α.Π.Σ./ Τμήμα Προμηθειών, για να τεθούν στο σχετικό φάκελο, το δε τρίτο, σαν
τριπλόγραφο, πήρε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

………………..…

……………………..
Αθήνα 19/10/2018

Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης

Ο Αρχηγός

Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος Π.Σ.

Δημοσθένης Π. Αναγνωστάκης
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Ο Τμηματάρχης

Ιωάννης Δ. Λουκάκης
Αντιπύραρχος

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Επαμεινώνδας Θ. Αγγελόπουλος
Αρχιπύραρχος

Ο Συντονιστής Υποστήριξης

Ιωάννης Τ. Ράμφος
Υποστράτηγος Π.Σ.

