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Αθήνα 12 Μάρτιου 2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την έκδοση έξι (6) τευχών του
περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση”
του
Πυροσβεστικού
Σώματος
(ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
(6) ΤΕΥΧΗ)
(Όπως περιγράφονται
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

αναλυτικά

στο

(CPV: 22212000-9, περιοδικές εκδόσεις)

Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για
την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση του περιοδικού "Πυροσβεστική Επιθεώρηση"
(δοκίμια, φωτομεταφορά, εκτύπωση,
πλαστικοποίηση, βιβλιοδεσία, συσκευασία,
ταξινόμηση και διεκπεραίωση) έξι (6) τευχών, των 12.000 ±20% αντιτύπων για τις ανάγκες
της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας/Περιοδικό Πυροσβεστική
Επιθεώρηση, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής,
εκτιμώμενης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), με δυνατότητα χρήσης
δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου, σε ποσοστό 100%
προϋπολογισθείσας δαπάνης προαίρεσης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), ήτοι
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6%).
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός
Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Αρμόδιο για
πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση
διαδίκτυο (URL)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Μουρούζη 4
Αθήνα
106 74
2132158039
2107407984
apsviii4@psnet.gr
Τμήμα Προμηθειών 213215-8040
στο

www.fireservice.gr
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Είδος αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/ Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική Διοίκηση). 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.fireservice.gr.
β) Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, όπως
αναγράφεται στον πίνακα της παρ. 1.1. της παρούσας.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του
πίνακα της παρ.1.1. της παρούσας.
1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση - Είδος διαδικασίας
Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό που τηρεί η Υπηρεσία στην Εθνική
Τράπεζα με την επωνυμία «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» με αριθμό λογαριασμού 13929600-16.
1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης
1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση του
περιοδικού "Πυροσβεστική Επιθεώρηση" (δοκίμια, φωτομεταφορά, εκτύπωση,
πλαστικοποίηση, βιβλιοδεσία, συσκευασία, ταξινόμηση και διεκπεραίωση)
έξι (6) τευχών, των 12.000 ±20% αντιτύπων για το κάθε τεύχος που θα
αποτελείται από πενήντα δύο (52) σελίδες μαζί με το εξώφυλλο. Τα έξι (6)
τεύχη αφορούν: τρία (3) τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2019 και τρία (3) τεύχη Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου-Μαρτίου, Απριλίου- Μαΐου του 2020, με δυνατότητα χρήσης
δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό
100%, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
&
Επικοινωνίας/Περιοδικό
Πυροσβεστική
Επιθεώρηση, όπως αυτά αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και
περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων
Ευρώ (60.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6%), με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο τιμής.
1.3.2. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύ νολο της ζητούμενης ποσότητας και
εντός της εκτιμώμενης αξίας.
1.3.3. Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) για έξι (6) τεύχη, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
με δυνατότητα χρήσης δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης του συμβατικού
αντικειμένου σε ποσοστό 100%.
1.3.4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.
1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τη κείμενη νομοθεσία και
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
1.4.1. Τις διατάξεις:
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• 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.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• 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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον
Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012.
• 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 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.4172/2013 (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. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
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Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), ιδίως των άρθρων 66, 79, 93, 95, 117, 120, 121 και 127.
• 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. 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α /05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες».
• Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 τ.Α/27-01-2016) «Ανασυγκρότηση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
• Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
• 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 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/29-08-2018) « Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
1.4.2. Τις Αποφάσεις:
• 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. 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. 57654/17 (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. 47258 Φ.109.55/05-08-2018 Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 876 τ.
Γ’/05.08.2018/ ΑΔΑ: 738Γ465ΧΘ7-Η7Φ) αναφορικά με την αποστρατεία του
Αντιστράτηγου Αρχηγού Π.Σ. Σωτήριου Τερζούδη του Δημητρίου και την
προαγωγή σε Αρχηγό του Αντιστρατήγου Υπαρχηγού Βασίλειου
Ματθαιόπουλου του Κωνσταντίνου.
• Υπ’ αριθ. 7680 Φ.202.1 από 04-02-2019 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,
σχετικά με: «Ορισμό Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος».
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• Υπ’ αριθ. 7682 Φ.202.1 από 04-02-2019 Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,
σχετικά με: «Ορισμό Υποστρατήγων Πυροσβεστικού Σώματος».
1.4.3. Την υπ’ αριθ. Εγκ. 23 Α.Π.Σ. όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 35245 Φ.
802.12/14- 10-2005 Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 23 «Κανονισμός έκδοσης και
λειτουργίας του περιοδικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο “Πυροσβεστική
Επιθεώρηση”» (Εγκ. 23Α Α.Π.Σ.).
1.4.4. 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».
1.4.5. 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».
1.4.6. Την υπ’ αριθ. 5797 από 25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), σχετικά με «Οδηγίες συμπλήρωσης για το
“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν. 4412/2016(Α 147)”».
1.4.7. Την υπ’ αριθ. 3015 από 08-05-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 19 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: 7ΗΡ1ΟΞΤΒ-ΟΘΞ), σχετικά με “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5
(ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
1.4.8. Την από 06-02-2019 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού &
Επικοινωνίας / Τμ. Επικοινωνίας, Αθλητισμού & Εκδόσεων/ Γραφείο Περιοδικού, με
θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμού για την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση έξι (6)
τευχών του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση”», τα οποία αφορούν: τρία (3)
τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2019 και
τρία (3) τεύχη Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου, Απριλίου- Μαΐου του
2020, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον έξι (6) τευχών.
1.4.9. Το υπ’ αριθ. 51/19-02-2019 (ΑΔΑΜ αιτήματος 19REQ004487404/2019-02-19)
υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας/
Περιοδικό Πυροσβεστική Επιθεώρηση.
1.4.10. Την υπ’ αριθ. 10420 Φ. 518.4 από 19-02-2019 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:
6Α3Υ46ΜΚ6Π-33Υ), σχετικά με έγκριση δαπάνης ύψους 63.600,00€ σε βάρος του
Λογαριασμού Πυροσβεστική Επιθεώρηση, με ΑΔΑΜ: 19RΕ004553841/2019-03-04
(Εγκεκριμένο αίτημα).
1.4.11. Την ανάγκη έκδοσης των ανωτέρω τευχών του περιοδικού «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση», για την πληροφόρηση του πυροσβεστικού προσωπικού σε θέματα
επαγγελματικά, την παροχή ευρύτερων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, σχετικών με το
πυροσβεστικό επάγγελμα, καθώς και την προβολή του πυροσβεστικού έργου και
την ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα πυροπροστασίας.
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
1.5.1. Ο εν λόγω συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική
προθεσμία τουλάχιστον είκοσι
(20)
ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης (διακήρυξης) στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 121 του Ν.4412/2016.
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡAΣ

Ημερομηνία καταχώρησης
στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων»
http://www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης
στην επίσημη ιστοσελίδα
του Π.Σ.
http://www.fireservice.gr

13-03-2019
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Αίθουσα
Συνεδριάσεων
Α.Π.Σ.Μουρούζη
4, ΑΘΗΝΑ

•
•
•
•

Καταληκτική ημερομηνία, ημέρα και
ώρα υποβολής προσφορών

02/04/2019, Τρίτη, 10:00

13-03-2019

Ημερομηνία
ανάρτησης
στον
ιστότοπο «Διαύγεια»
https://diavgeia.gov.gr

13-03-2019

Ημερομηνία, ημέρα και ώρα
αποσφράγισης προσφορών

02/04/2019, Τρίτη, 11:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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 ΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄

1.5. Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
• Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
• Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fireservice.gr στην
διαδρομή: Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις ► Συμβάσεις Υπηρεσιών ► Κάτω
των ορίων.
1.6. Αρχέ ς εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής
και
εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
6
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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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής και συγκεκριμένα
“Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης” (Παράρτημα Β΄),
“Τεχνικές Προδιαγραφές” (Παράρτημα Γ΄), “Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής
προσφοράς” (Παράρτημα Δ΄) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής,“
• Σχέδιο σύμβασης” (Παράρτημα Ε΄).
• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Παράρτημα ΣΤ΄).
• Οι έγγραφες συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται
στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα
σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.
• Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης
της
σύμβασης,
καθώς
και
όλες
οι
ανταλλαγές
συμπληρωματικών πληροφοριών, γίνονται εγγράφως στη διεύθυνση της
αναθέτουσας αρχής, όπως αναγράφεται στον πίνακα 1.1.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο
περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά
έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού
Σώματος, στη διεύθυνση (URL): www.fireservice.gr
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
• Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών
πληροφοριών υποβάλλονται εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς
μέχρι και την 4η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι σχετικές διευκρινίσεις και συμπληρωματικές
πληροφορίες παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
• Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις
(4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.
• Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν
υποβληθεί εκπρόθεσμα.
2.1.4. Γλώσσα
- Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
- Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
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συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 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
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4. της
παρούσας εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 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 διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου και
συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της
παρούσας.
Σχετικά
πρότυπα/υποδείγματα
δελτίων
σύστασης
χρηματικών
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την
οποία απευθύνεται, 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
8
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-

της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί εγγράφως με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α. Κράτος - µέλος της Ένωσης.
β. Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (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 εάν κατακυρωθεί σε αυτές το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
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 δεν απαιτείται.
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, όπως αυτοί αποτυπώνονται
στο Μέρος III.A του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες):
I. 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),
II. 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.
III. 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
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οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
IV. 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,
V. 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),
VI. 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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (ι) έως (vi) η περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Στις
περιπτώσεις
εταιρειών
περιορισμένης
ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση
των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16,
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος III.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με 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
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων 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.
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2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος III.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα):
(α) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις
του, που απορρέουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016.
(β) Εάν ο οικονομικός φορέας 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.
(γ) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει 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 ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
(ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος 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 ο οικονομικός φορέας 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.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
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καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1. 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. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.3.8. 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
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (άρθρο 75 του Ν.
4412/16), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του
Ν.4412/16, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα). 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. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.
2.2.5.1. 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 της
παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/1611-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΣΤ ΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
2.2.5.2. Αποδεικτικά μέσα.
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
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προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους
2.2.1. έως 2.2.4. κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύμβασης 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού
της παραγράφου
2.2.3.
οι
προσφέροντες
οικονομικοί
φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 του
Ν.4412/2016:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1. [όπως δηλώθηκαν στο Μέρος III.A του
ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)]
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, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 3.2., 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,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2. [όπως δηλώθηκαν στο Μέρος III.Β του
ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης)] πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις και για την παράγραφο 2.2.3.3. περίπτωση β΄
[όπως δηλώθηκαν στο Μέρος III.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται
με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα)] πιστοποιητικό, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αυτές τις
καταστάσεις.
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
παράγραφος 2.2.3.1.- 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
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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. [όπως
δηλώθηκαν στο Μέρος III.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα)] υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου
ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα). Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους ο οικονομικός
φορέας οφείλει να καταβάλει εισφορές.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλόλητας
για
την
άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας) όπως δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα)] οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι
είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 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.
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 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,
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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.4. 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. Στην περίπτωση υπεργολαβίας, ο
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά προσκομίζει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά και για τον υπεργ ολάβο, καθώς και
σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμφωνητικό) της σχέσεώς
του με τον υπεργολάβο.
2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1.Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο τιμής. (χαμηλότερη τιμή).
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, για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της παρούσας διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.
2.4.2.1.Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του
Α.Π.Σ., συνοδευόμενοι απαραίτητα από διαβιβαστικό έγγραφο στο
οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτών, στη
διεύθυνση του πίνακα της παρ. 1.1. της παρούσας.
Οι προσφορές υποβάλλονται:
α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Α.Π.Σ., είτε
β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier
προς το Α.Π.Σ.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του
Α.Π.Σ., το αργότερο μέχρι την 02/04/2019, Τρίτη, και ώρα 10:00.
2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται (ή αποστέλλονται) στην Ελληνική
Γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τα φυλλάδια τεχνικών
όρων (prospectus) τα οποία δύναται να υποβάλλονται στην Αγγλική,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα (βάση του
Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 τ.Α). Η προσφορά πρέπει να είναι
δακτυλογραφημένη, να μη φέρει ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα,
προσθήκες, εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα και να έχει συνταχθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.2.3. Ο ι οικονομι κοί φορε ίς υ ποβάλλ ου ν με την προσφορά του ς τα
ακόλουθα:
α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
15
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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
προσφέροντα σημαίνονται 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.
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1. Στοιχείο και δικαιολογητικό για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί:
2.4.3.2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν και υπογράφουν το σχετικό ΤΕΥΔ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ΄).
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
- Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα
αναθέσει τμήμα της σύμβασης που ξεπερνά το 30% της συνολικής
αξίας υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το
δηλώσει στο ΤΕΥΔ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα
προτείνει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας που
υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α ΤΕΥΔ, από
τον-ους υπεργολάβο-ους. Το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου, υπογράφεται,
επί ποινή αποκλεισμού, από όλα τα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
(υπεργολάβου) καθώς και από τα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2.4.3.3. 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 πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών.
Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η Οικονομική Προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο της
Οικονομικής Προσφοράς, του Παραρτήματος Δ΄, της παρούσας.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής,
όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τ Ι Μ Ε Σ
• Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
2.4.5.

2.4.6.

i. Προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο (τεύχος) αλλά και για το σύνολο της
ποσότητας σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του φόρου
εισοδήματος και κάθε άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με το Παράρτημα
Α΄ και το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Δ΄.
ii. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, των ανωτέρω τιμών (σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
iii. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η
προσφερόμενη τιμή επί του συνόλου της ζητούμενης ποσότητας, χωρίς
τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. 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.
Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη αξία, 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 περίπτωση που στην προσφερόμενη τιμή, δεν περιλαμβάνεται
οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄, τότε αυτό θα αιτιολογείται επαρκώς από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς
του.
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.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές,
θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές, πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης.
Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Λόγοι απόρριψης προσφορών.
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
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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 κατακύρωσης- Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.3. περ. δ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στον πίνακα της παρ.
1.5 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
οικονομικών φορέων/ συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
3.1.2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν
σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
3.1.3. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές δηλαδή προσφορές με
την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια
τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
3.1.4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με
επιμέλεια αυτής στους οικονομικούς φορείς ή στους συμμετέχοντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
3.2. Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών
κατακύρωσης-Δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2.
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 της παραγράφου
2.2.4. αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης.
- Αν μετά την 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 ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
- Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: κατά τον έλεγχο των
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν υποβληθούν στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 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 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
- Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή
δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4. 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 σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου.
- Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
- Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής
χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (παρ. 3.4. της παρούσας).
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2., έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την
κοινοποίηση
της
σχετικής
έγγραφης
ειδικής
πρόσκλησης,
προσκομίζοντας τη προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (εφόσον υφίσταται
αλλαγή). 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 προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16.
3.4. Δικαίωμα Προαίρεσης
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον Ν.
4412/2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Σε περίπτωση
χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης ο Ανάδοχος του διαγωνισμού
αποδέχεται, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης ή
προσθήκης των ήδη συμφωνηθέντων στην αρχική Σύμβαση όρων, τη
σύναψη νέας Σύμβασης (που θα περιλαμβάνει η αρχική Σύμβαση του
διαγωνισμού), χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Πυροσβεστικό Σώμα και σε
καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον
εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί
σε τέτοια απαίτηση.
Η πρόθεση της Υπηρεσίας για την επέκταση της σύμβασης θα πρέπει να
γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
τη λήξη της σύμβασης.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με τη
σχετική σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ενεργοποίησης του
δικαιώματος προαίρεσης, εκτός εάν ενεργοποιηθεί μέρος του δικαιώματος,
οπότε θα αναπροσαρμοστεί αναλογικά. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το
αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των
υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του
προσφορά.
3.5. Ενστάσεις.
3.5.1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και
της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
3.5.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.6. 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
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σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το
περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
Β΄ της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. (άρθρο 129
του Ν.4412/16).
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
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.
4.4. Υπεργολαβία
4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με
τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, 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,
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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.
4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου.
4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο
133 του Ν. 4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής
της.
5. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1. Τρόπος πληρωμής
5.1.1.Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ανά τεύχος, ανάλογα με τον
αριθμό των αντιτύπων που διεκπεραιώνει, κατόπιν της συντάξεως του
σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής.
Η πληρωμή διενεργείται από τον διαχειριστή
του
τραπεζικού
λογαριασμού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” με δικαιολογητικά:
• Το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής.
• Το τιμολόγιο του προμηθευτή.
• Φορολογική ενημερότητα.
• Ασφαλιστική ενημερότητα.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να
προηγείται χρονικά του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής.
5.1.2.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 σε αυτό
οριζόμενα. Ο υπολογισμός του ποσοστού των τόκων υπερημερίας γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω νόμο.
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε λόγο που δεν προβλέπεται στην ισχύουσα
νομοθεσία, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7.5.
του Παραρτήματος Γ΄ (Τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας.
5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων του άρθρου 205 του Ν.4412/2016 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 αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Χρόνος παράδοσης τευχών.
22

19PROC004606212 2019-03-13

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς έκδοση τεύχη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα Παραρτήματα Α΄ και Γ΄ της παρούσας.
6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
Η παραλαβή θα πραγματοποιείται ανά έκαστο δίμηνο τεύχος.

Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
Αρχιπύραρχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την έκδοση έξι (6) τευχών,
των 12.000 ±20% αντιτύπων. Τα έξι (6) τεύχη αφορούν:
τρία (3) τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2019 και τρία (3) τεύχη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου-Μαρτίου,
Απριλίου- Μαΐου του 2020, με δικαίωμα προαίρεσης για
επιπλέον έξι (6) τεύχη για τις ανάγκες της Δ/νσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας/Περιοδικό
Πυροσβεστική Επιθεώρηση, όπως αυτά αναφέρονται
στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄».
Τα τεύχη θα παραδίδονται ανά δίμηνο σύμφωνα με
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή του
Παραρτήματος Γ'.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
(CPV)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή
του Παραρτήματος Γ'.
Παραλαβή ανά έκαστο δίμηνο τεύχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή του
Παραρτήματος Γ'.
Καθαρή Αξία :
Φ.Π.Α. 6% :
Σύνολο :

30.000,00 €
1.800,00 €
31.800,00 €

Δικαίωμα
προαίρεσης
100%,
Συνολικά
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης
63.600,00 €)
Η δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό που τηρείται στην
Εθνική Τράπεζα με την επωνυμία «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση».
22212000-9 (περιοδικές εκδόσεις)
Δεν υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
8 % επί του καθαρού ποσού.
Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
Αρχιπύραρχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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 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. ...................σύμβασης, για τη
έκδοση έξι (6) τευχών του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του Πυροσβεστικού
Σώματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ................... Διακήρυξη Α.Π.Σ. και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 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.
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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)

Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
Αρχιπύραρχος
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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, Email: aps.techa@psnet.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

1

Σκοπός
Η τεχνική προδιαγραφή αφορά στην παράδοση δοκιμίων, ως προϊόντων καλλιτεχνικής επιμέλειας της
ύλης του περιοδικού, καθώς και στην προμήθεια του απαραίτητου δημοσιογραφικού χάρτου για την
ανά δίμηνο έκδοση του περιοδικού, φωτομεταφορά, εκτύπωση, πλαστικοποίηση, βιβλιοδεσία,
συσκευασία, ταξινόμηση και διεκπεραίωση για την έκδοση έξι (6) τευχών, των 12.000 ±20%
αντιτύπων για το κάθε τεύχος που θα αποτελείται από πενήντα δύο (52) σελίδες μαζί με το εξώφυλλο.
Τα έξι (6) τεύχη αφορούν: τρία (3) τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, ΟκτωβρίουΝοεμβρίου του 2019 και τρία (3) τεύχη Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου, ΑπριλίουΜαΐου του 2020, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον έως έξι (6) τεύχη.

2 Καλλιτεχνικά επιμελημένη παράδοση δοκιμίων
2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση επιμελημένων δοκιμίων της δίμηνης περιοδικής έκδοσης
του Π.Σ. «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» για έξι (6) τεύχη [τρία (3) τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, ΑυγούστουΣεπτεμβρίου, Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2019 και τρία (3) τεύχη Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου-Μαρτίου, Απριλίου- Μαΐου του 2020], με δικαίωμα επιπλέον έξι (6) τεύχη.
2.2 Στον Ανάδοχο θα παραδίδονται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν τη λήξη της προθεσμίας
παράδοσης του περιοδικού στην τελική του μορφή, τα κείμενα και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από τις απαραίτητες οδηγίες της Συντακτικής Επιτροπής.
2.3 Ο Ανάδοχος σχεδιάζει και φιλοτεχνεί τις σελίδες του τρέχοντος τεύχους, ενώ θα πρέπει να
συμμορφώνεται και με πιθανές οδηγίες που θα του δίνονται από τη Συντακτική Επιτροπή του εν
λόγω περιοδικού εντύπου.
2.4 Επεξεργάζεται ηλεκτρονικά το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό.
2.5 Παραδίδει στη Συντακτική Επιτροπή τα δοκίμια των σελίδων σε έγχρωμη εκτύπωση προκειμένου να
διαπιστωθεί η πιστότητα των χρωμάτων και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή παρατηρήσεις.
2.6 Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
παράδοση των δοκιμίων να τα επιστρέψει στον Ανάδοχο και ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις
παρατηρήσεις της.
2.7 Ο Ανάδοχος παραδίδει στη Συντακτική Επιτροπή υπό μορφή δοκιμίων και σε αρχείο pdf υψηλής
ανάλυσης τα τεύχη της Πυροσβεστικής Επιθεώρησης.
2.8 Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, με
προηγούμενη ειδοποίηση (προφορική ή έγγραφη), εφόσον τα δοκίμια ή η συνεργασία με τον
Ανάδοχο, δεν ικανοποιεί τη Συντακτική Επιτροπή της περιοδικής έκδοσης “Πυροσβεστική
Επιθεώρηση”.
2.9 Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης που στο παρόν έγγραφο
χαρακτηρίζεται ως «Ανάδοχος», αυτός υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς εργασίες του
τρέχοντος τεύχους.
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3 Φωτομεταφορές - Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία
3.1 Φωτομεταφορές:
Οι φωτομεταφορές θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά υψηλής ποιότητας.
Φωτομεταφορά ελαττωματική θα επαναλαμβάνεται αμέσως.
3.2 Εκτύπωση:
Η εκτύπωση του περιοδικού γίνεται με καλής ποιότητας μελάνια (ευρωπαϊκών προδιαγραφών), με
ομοιόμορφη πίεση σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού με απόλυτη καθαρότητα και με τέλεια
σύμπτωση των χρωμάτων σε επίπεδη τετράχρωμη offset εκτυπωτική μηχανή.
3.3 Βιβλιοδεσία:
Η βιβλιοδεσία θα γίνεται με καρφιτσοραφή. Ειδικότερα:
3.3.1 Το δίπλωμα θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στις θέσεις των σελίδων και
να μην παρουσιάζονται πτυχώσεις.
3.3.2 Το ξάκρισμα να γίνεται κανονικά και ομοιόμορφα στη διάσταση Α4 χωρίς παρέκκλιση χιλιοστού.
3.3.3 Τα αντίτυπα να ανοίγουν κανονικά και με ευχέρεια, αλλά και να μην υπάρχει διαφορά χιλιοστού
από τεύχος σε τεύχος.
3.4 Συσκευασία:
Η συσκευασία θα γίνεται, έτσι ώστε να μη παραμορφώνονται τα αντίτυπα.
3.5 Σφάλματα ποιότητας:
Όταν ανακαλύπτονται κατά την αποστολή αντίτυπα περιοδικού κατεστραμμένα ή ελαττωματικά σε
βαθμό που να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν, χρεώνεται στον ανάδοχο η αξία τους. Οι
τυπωμένες φωτογραφίες πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες με τα δοκίμια και σε περίπτωση που
δεν είναι, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τυπώσει με δικές του δαπάνες την ανάλογη όψη. Σε
περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής, που οφείλονται στις
παραπάνω εργασίες του αναδόχου όπως: κακή βιβλιοδεσία, δίπλωμα, λερωμένα τεύχη κ.τ.λ., θα
αφαιρείται ο αριθμός των κακέκτυπων και κατεστραμμένων αντιτύπων από το συνολικό αριθμό, με
ταυτόχρονη μείωση κατά το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική τιμή, ενώ θα αναγράφεται στο
τιμολόγιο και η αιτία της μείωσης.
4 Χαρτί Εκτύπωσης
4.1 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και δαπάνες του την προμήθεια του αναγκαίου χαρτιού
εκτύπωσης για το σύνολο των αντιτύπων που θα εκδοθούν σε κάθε τεύχος. Το χαρτί θα είναι για τις
εσωτερικές σελίδες VELVET, τριπλής επίχρισης διαστάσεων 0,61 Χ 0,86 m και βάρους 100 gr/m2,
κατάλληλου για τετράχρωμη εκτύπωση offset και για το εξώφυλλο VELVET τριπλής επίχρισης
διαστάσεων 0,61 Χ 0,86m και βάρους 150 gr/m2, κατάλληλου για επίπεδη τετράχρωμη offset.
4.2 Τεχνικές προδιαγραφές:
Το χαρτί εκτύπωσης θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να μην βγάζει χνούδι ή σκόνη και
δυσκολεύει την εκτύπωση, οι δεσμίδες να είναι πλήρεις και χωρίς φθορές, η κατεύθυνση των ινών
των φύλλων να είναι παράλληλη με τη μεγάλη διάσταση, να μην έχει στατικό ηλεκτρισμό, να είναι
αδιαπότιστο σε περίπτωση δοκιμής με στυλογράφο, να μη κολλάει κατά την εκτύπωση και να έχει
ανώτατο όριο απόκλισης βάρους ± 4%. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χημικής ανάλυσης των
υπό προμήθεια ποσοτήτων χαρτιού οποτεδήποτε.
4.3 Χαρακτηριστικά εξωφύλλου:
Το εξώφυλλο μετά την εκτύπωση να υποστεί επεξεργασία γυαλιστερού βερνικιού (UV).
5 Παράδοση ύλης
5.1 Η Διεύθυνση του περιοδικού θα παραδίδει την ύλη του περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή και με την
παράδοση της ύλης θα γνωρίζει στον ανάδοχο εγγράφως τον αριθμό των αντιτύπων του υπό
έκδοση τεύχους, ο οποίος θα βρίσκεται εντός των ορίων 12.000 ±20%.
5.2 Ο ανάδοχος αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να παραδώσει στη
Διεύθυνση του Περιοδικού το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (φωτογραφίες, δοκίμια,
κ.λ.π.).
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6 Συσκευασία-ταξινόμηση και διεκπεραίωση
6.1 Κατασκευή διάφανων πλαστικών φακέλων μεγέθους ανάλογου με τις διαστάσεις του περιοδικού,
πάνω στους οποίους εκτός από την επωνυμία του εντύπου θα εκτυπωθούν και οι απαιτούμενες από
τα ΕΛ.ΤΑ ενδείξεις, σύμφωνα με μακέτα της Υπηρεσίας.
6.2 Ασφαλή συσκευασία των αντιτύπων κάθε τεύχους.
6.3 Εκτύπωση ετικετών με τις διευθύνσεις των συνδρομητών (τα στοιχεία των συνδρομητών παρέχονται
από την Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή).
6.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τυχόν αλλαγές της επωνυμίας του εντύπου και των
στοιχείων των συνδρομητών που θα παρέχονται από την Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή.
6.5 Ταξινόμηση των εντύπων κατά τους κανονισμούς των ΕΛ.ΤΑ.
6.6 Παράδοση των ανωτέρω συσκευασμένων και ταξινομημένων αντιτύπων κάθε τεύχους στο Κέντρο
Διαλογής Αθηνών των ΕΛ.ΤΑ.
6.7 Το υπόλοιπο των αντιτύπων θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στο γραφείο του περιοδικού.
7 Λοιπές απαιτήσεις
7.1 Η τιμή που θα προσφερθεί από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα περιλαμβάνει την προμήθεια του
αναγκαίου χαρτιού και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση
του περιοδικού. Το περιοδικό θα εκδοθεί σε έξι (6) τεύχη των πενήντα δύο (52) σελίδων μαζί με το
εξώφυλλο και σε 12.000+/- 20% αντίτυπα για το κάθε τεύχος και δεν θα έχει καμία άλλη οικονομική
επιβάρυνση στην τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται για το ένα αντίτυπο και η τελική τιμή
σύγκρισης θα διαμορφώνεται από την τιμή αντιτύπου επί τα έξι (6) τεύχη επί τον αριθμό αντιτύπων
12.000.
7.2 Αυξομείωση της ύλης: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις σελίδες του περιοδικού
κατά τέσσερεις (4) ή οχτώ (8). Η τιμή για κάθε τετρασέλιδο που αυξάνει ή μειώνει τις
προκαθορισμένες σελίδες θα υπολογίζεται από το πηλίκο της τιμής του τεύχους διά τον αριθμό δέκα
τρία (13) που αποτελεί το σύνολο των τετρασέλιδων του κάθε αντιτύπου.
7.3 Αυξομείωση των αντιτύπων: Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ανά τεύχος ανάλογα με τον αριθμό των
αντιτύπων που θα διεκπεραιώνει σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσης.
7.4 Χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών: Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την εκτύπωση διεκπεραίωση κάθε τεύχους δε θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες,
από την παράδοση της ύλης, σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής που θα υπογράφεται από τον
ανάδοχο. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος κάθε φάσης από τη σύνταξη του
περιοδικού.
7.5 Ποινικές ρήτρες λόγω καθυστέρησης: Για κάθε μέρα καθυστέρησης της αποστολής του περιοδικού
πέρα του πενθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 2% επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου. Η αιτία της
μείωσης θ’ αναγράφεται στο τιμολόγιο. Για καθυστέρηση πάνω από πέντε (5) ημέρες η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
7.6 Ποιότητα εργασιών: Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται με προσοχή και σύμφωνα με τους κανόνες
της τέχνης και τις τεχνικής, έτσι ώστε το περιοδικό να έχει άριστη εμφάνιση από κάθε άποψη. Σε
περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία δεν γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
επιστρέφεται για διόρθωση με δαπάνες του αναδόχου.
7.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης ανά τεύχος ή σε περίπτωση σχετικής
απόφασης της ηγεσίας του Π.Σ., να διακόψει εξολοκλήρου την έκδοσή του.
8

Κριτήριο κατακύρωσης
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Αθήνα

06/02/2019
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Διευθυντής Τεχνικής
Υποστήριξης & Υποδομών
Γεώργιος Καρακίτσος
Αντιπύραρχος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2019, για την έκδοση έξι (6) τευχών του περιοδικού
“Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του Πυροσβεστικού Σώματος, (με δικαίωμα προαίρεσης
επιπλέον έξι (6) τεύχη)

Έκαστο τεύχος

Αριθμητικώς

Ολογράφως

ΤΙΜΗ* ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 6% (€)

Σύνολο ποσότητας
[έξι (6) τεύχη Χ
12.000 ±20% αντίτυπα ]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ* ΜΕ ΦΠΑ 6% (€)
ΤΙΜΗ* ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 6% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ* ΜΕ ΦΠΑ 6% (€)

*Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος και κάθε άλλη επιβάρυνση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)

Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
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 στη Διακήρυξη 2/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Σύμβασης: ……../……
ΣΥΜΒΑΣΗ « …………… » ΕΥΡΩ
Για την έκδοση (6) τευχών του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην Αθήνα σήμερα την ……., ημέρα της εβδομάδας ………. του έτους 20.. 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. 600 Φ.802.12 από 10-01-2003
«Κανονισμός έκδοσης και λειτουργίας του περιοδικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο
“Πυροσβεστική Επιθεώρηση”» (Εγκ. 23 Α.Π.Σ.), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 35245 Φ.
802.12/14-10-2005 Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 23 «Κανονισμός έκδοσης και λειτουργίας του
περιοδικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τίτλο “Πυροσβεστική Επιθεώρηση”» (Εγκ. 23 Α Α.Π.Σ.) 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:
Ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό, που διενεργήθηκε την ….-…-20.., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
2/2019 Δ/ξη Α.Π.Σ., κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. …… Φ.Δ. ………. από …-...-… Απόφαση
…………………………… και την υπ’ αριθ. ………. πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή της
σύμβασης, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα της εταιρείας …………….., για την έκδοση
έξι (6) τευχών καλλιτεχνικά επιμελημένης έκδοσης του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του
Πυροσβεστικού Σώματος, αναλυτικά, τρία (3) τεύχη Ιουνίου-Ιουλίου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου,
Οκτωβρίου- Νοεμβρίου του 2019 και τρία (3) τεύχη Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου-Μαρτίου,
Απριλίου- Μαΐου του 2020, με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον έξι (6) τευχών, CPV: 22212000-9,
συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης, με δικαίωμα προαίρεσης, 63.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 6%.
Με την υπ’ αριθ. ……………..……………………Απόφαση ………………………., εγκρίθηκε
δαπάνη ……………………………η οποία έλαβε τον αριθμό …………….. σε βάρος του λογαριασμού
«Πυροσβεστική Επιθεώρηση» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερθείσα ιδιότητά του,
αναθέτει την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση ..................., στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» και αυτός αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΤΙΜΗ
Για την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση έξι (6) τευχών των 12.000 ± 20% αντιτύπων, του
περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του Πυροσβεστικού Σώματος για τα έτη 2019 (3 τεύχη), 2020
(3 τεύχη) η τιμή καθορίζεται ως εξής:
• Τιμή για ένα (1) τεύχος χωρίς Φ.Π.Α.: ολογράφως (………………… €).
• Συνολική τιμή για έξι (6) τεύχη χωρίς Φ.Π.Α.: ολογράφως (……………..€).
• Φ.Π.Α. …..% για έξι (6) τεύχη: ολογράφως (………………€).
• Συνολική τιμή για έξι (6) τεύχη με Φ.Π.Α.: ολογράφως (……………..€).
Η παραπάνω τιμή δεν υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις και νοείται για την παράδοση των τευχών,
με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος και
κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Η καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση των τευχών θα είναι σύμφωνη με την τεχνική
προδιαγραφή της υπ’ αριθ. 2/2019 Δ/ξης και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε
αποδεκτή, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα τεύχη θα παραδίδονται ανά δίμηνο σε τόπο και χρόνο σύμφωνο με την τεχνική
προδιαγραφή (Παράρτημα Γ’) της υπ’ αριθ. 2/2019 Διακήρυξης Α.Π.Σ.
Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την εκτύπωση - διεκπεραίωση κάθε τεύχους δε θα
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την παράδοση της ύλης,
σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής που θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. Στο χρόνο αυτό
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος κάθε φάσης από τη σύνταξη του περιοδικού.
Για κάθε μέρα καθυστέρησης της αποστολής του περιοδικού πέραν του πενθημέρου
επιβάλλεται πρόστιμο 2% επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου. Η αιτία της μείωσης θα
αναγράφεται στο τιμολόγιο. Για καθυστέρηση πάνω από πέντε (5) ημέρες, η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής θα πληρώνεται ανά τεύχος, ανάλογα με τον αριθμό των τευχών που θα
διεκπεραιώνει. Η Διεύθυνση του περιοδικού θα παραδίδει την ύλη του περιοδικού σε ηλεκτρονική
μορφή και με την παράδοση της ύλης θα γνωρίζει στον ανάδοχο εγγράφως τον αριθμό των
αντιτύπων του υπό έκδοση τεύχους, ο οποίος θα βρίσκεται εντός των ορίων 12.000 ± 20%. Σε
περίπτωση που προμηθευτής συσκευάσει – ταξινομήσει και διεκπεραιώσει μικρότερο αριθμό
αντιτύπων από αυτόν που εγγράφως ζητήθηκε, θα πληρώνεται μόνον για τον αριθμό που
διεκπεραιώθηκε.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις σελίδες του περιοδικού κατά τέσσερις (4) ή
οκτώ (8). Η τιμή για κάθε τετρασέλιδο που αυξάνει ή μειώνει τις προκαθορισμένες σελίδες θα
υπολογίζεται από το πηλίκο της τιμής του τεύχους δια τον αριθμό δεκατρία (13) που αποτελεί το
σύνολο των τετρασέλιδων κάθε αντιτύπου.
Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί από τον διαχειριστή του λογαριασμού φόρος
εισοδήματος 8% και θα αποδοθεί από αυτόν σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Την πληρωμή θα διενεργεί ο διαχειριστής του Τραπεζικού Λογαριασμού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση”.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1.

2.

3.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων). Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης ο Ανάδοχος του διαγωνισμού
αποδέχεται, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης ή προσθήκης των ήδη
συμφωνηθέντων στην αρχική Σύμβαση όρων, τη σύναψη νέας Σύμβασης (που θα περιλαμβάνει η
αρχική Σύμβαση του διαγωνισμού), η μέρους της, σε περίπτωση που δε γίνει χρήση ολόκληρου του
δικαιώματος προαίρεσης.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Πυροσβεστικό Σώμα και σε καμία περίπτωση δεν
υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του
αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
Η πρόθεση της Υπηρεσίας για την επέκταση της σύμβασης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως
σύμφωνα με τους όρους τη διακήρυξης.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος του «Αναδόχου» κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης, και στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. Ο
«Ανάδοχος» δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια
των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την οικονομική του προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 203, 204 και 205 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
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 8ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αριθ.
………….
από ….-….-20.. εγγυητική επιστολή της ……….. Τράπεζας A.E. Κατάστημα
……………ποσού ………….. ΕΥΡΩ που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α.
Η παραπάνω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 201 του
Ν.4412/16).
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ
151 τ.Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.
Α/7-11-2000) «Κύρωση κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α/15-032010) «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 προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε
αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 2/2019 Δ/ξης και της προσφοράς του.
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα 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 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 ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
Αρχιπύραρχος

34

19PROC004606212 2019-03-13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανήκει στη 2/2019 Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [70567]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μουρούζη 4/Αθήνα/10674
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών
- Τηλέφωνο: 2132158040
- Ηλ. ταχυδρομείο: apsviii4@psnet.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.fireservice.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Για την έκδοση έξι (6) τευχών του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση” του
Πυροσβεστικού Σώματος. CPV: 22212000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
2/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογo5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
40
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λήφθηκαν21:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους23 ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
ναΕάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]24
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
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διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33 του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47 εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124της 20.5.2003, σ.36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008,
σ. 42).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε
με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ.
7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των
μέτρων που λήφθηκαν.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
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39. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που

υπερβαίνει τα τρία έτη.

40. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν
λόγω πρόσβαση.

Ο
Διευθυντής Οικονομικών
Κωνσταντίνος Α. Ασημακόπουλος
Αρχιπύραρχος
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