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                                                                           ΑΓΑΜ  
 
                                                                           ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
                                                                           ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                Φ.600/97/1059  

             . 623      
             Μαξάζη, 30 Ηνπλ. 2020 

                   
 

                      ΘΔΜΑ : Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα 
Ππξνκαρηθψλ Πξνζνκνίσζεο Δθπαηδεχζεσο (Υξσκνβνιίδσλ), 
Πξνυπνινγηδφκελνπ Κφζηνπο Σξηάληα Μία Υηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Πελήληα Δπξψ 
(31.950,00€), πκπεξηιακβαλνκέλνπ Κξαηήζεσλ  θαη κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ . 
 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ   Μ Δ   Α Ρ Η Θ Μ Ο  02/20 
 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

www.nmiotc.nato.int 

email: nmiotc_finance@navy.mil.gr 

fax: 28210-85702 

Ναπηηθή Βάζε νχδαο, Μαξάζη, Υαληά, ΣΚ 

73200 

Δπηρεηξεζηαθφο Φνξέαο 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

www.nmiotc.nato.int 

email: nmiotc_finance@navy.mil.gr 

fax: 28210-85702 

Ναπηηθή Βάζε νχδαο, Μαξάζη, Υαληά, ΣΚ 

73200 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS KLADOS
Ημερομηνία: 2020.06.30 12:28:59
EEST
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δηαγσληζκφ  ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ  

 

 

Τπεξεζία γηα παξνρή 

ζηνηρείσλ/πιεξνθνξηψλ πεξί 

ελζηάζεσλ  

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

www.nmiotc.nato.int 

email: nmiotc_finance@navy.mil.gr 

fax: 28210-85702 

Ναπηηθή Βάζε νχδαο, Μαξάζη, Υαληά, ΣΚ 

73200 

Δίδνο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πλνπηηθφο 

Κξηηήξην αλάζεζεο 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ρακειφηεξεο ηηκήο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Σεηάξηε 01 Ηνπιίνπ 2020 ψξα 08:00πκ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

                Σξίηε  14 Ηνπιίνπ 2020 ψξα 

13:00κκ  

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξψλ 
Σεηάξηε 15 Ηνπιίνπ 2020 ψξα 10:00πκ 

Αληηθείκελν δηαγσληζκνχ 
Πξνκήζεηα Ππξνκαρηθψλ Πξνζνκνίσζεο 

Δθπαηδεχζεσο (Υξσκνβνιίδσλ) 

Κσδηθφο CPV 35330000-6 

Σφπνο παξάδνζεο πιηθψλ   
Ναπηηθή Βάζε νχδαο, Μαξάζη, Υαληά, ΣΚ 

73200,  

Γηάξθεηα χκβαζεο 

Έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αλαδφρνπ 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην 

ΚΖΜΓΖ 
30 Ηνπλίνπ 2020 
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Έρνληαο ππφςε : 

           α. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη   

Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ»,(ΦΔΚ 251Α/70). 

 β. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1400/73 «Πεξί θαηαζηάζεσο Αμησκαηηθψλ». 

           γ. Σν Ν.2859/00 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΔΚ Α΄ 

248) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη». 

 δ. Σν Ν. 3310/05 (Α’30) «Πεξί Μέηξσλ γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Γηαθάλεηαο 

θαη ηελ Απνηξνπή Καηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε Γηαδηθαζία χλαςεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ» 

 ε. Σν Ν.3861/10 «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ Τπνρξεσηηθή 

Αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνίθεησλ 

Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν (Πξφγξακκα Γηαχγεηα) θαη Άιιεο Γηαηάμεηο». 

 ζη. Σν Ν.4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 δ. Σν Ν.4129/2013 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» (ΦΔΚ Α΄ 52), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ε. Σν Ν.4172/2013 (Α’167) «Πεξί Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 ζ. Σν Ν.4270/14 (Α’ 174) «Πεξί Αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 

 η.  Σν Ν.4412/16 (Α’147) «Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε/ ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

          ηα. Σν ΠΓ 80/16 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

          ηβ. Σελ ππ’ αξ. Φ.800/133/134893 (ΦΔΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεηαβίβαζε 

Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ ΤΦΔΘΑ ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηηο 

Γηνίθεζεο ησλ Δ.Γ .θιπ‘’ φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ Φ.800/88/131798/.2063/25-7-08 (ΦΔΚ Β΄ 1753/2-9-08) Τπνπξγηθή 

απφθαζε θαη Αξ 250298/06-07-12 (ΦΔΚ Β 2130/12). 

           ηγ. Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ππ’αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο 

ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο 
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ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016» 

          ηδ.  Σελ ΠαΓ 6-3/2017/ΓΔΝ «Γεκφζηεο πκβάζεηο Πξνκήζεηαο Τιηθψλ / 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Με ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ» 

          ηε. Σν έγγξαθν ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο κε αξ. πξση. 

ΔΞ184471-2018/10001//31 Mαη 18 

 
          ηζη. Σν ΑΑΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ. 2152//22 Ηνπλ 20/ΓΔΝ/ΓΠ-ΗΗΗ (ΑΑΤ, ΑΓΑΜ 
20REQ006923397) 
 
          ηδ.  Σν ΝΑΑ 260717Ε Ηνπλ 20 /ΓΔΝ ήκα δέζκεπζεο πίζησζεο. 

 
Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 
     1.  πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο αλά είδνο, γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζην 
Παξάξηεκα «Α» (Πίλαθαο πξνο Πξνκήζεηα Τιηθψλ), ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο Σξηάληα Μία Υηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Πελήληα Δπξψ 
(31.950,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ  6,27868% θαη κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο 
ησλ δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ αλά είδνο. 
 
     2. Ο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάπηη 15 Ιοςλίος 2020, 

και ώπα 10:00 πμ ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο ζπζθέςεσλ ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ   (ΚΔΝΑΠ/NMIOTC), πνπ εδξεχεη ζην 

Μαξάζη Υαλίσλ. 

 
     3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

  α. Έιιελεο Πνιίηεο 

  β. Αιινδαπνί 

  γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 

  δ. Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ 

      ε. πλεηαηξηζκνί 
 

Σα σο άλσ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

  α. Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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  β. Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.). 

  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ). 

  δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ.  

     4.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη 
ηην Σπίηη 14 Ιοςλίος και ώπα 13:00. Πξνζθνξέο νη νπνίεο θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είναι εκππόθεζμερ, δεν γίνονηαι αποδεκηέρ 
και υρ εκ ηούηος επιζηπέθονηαι ζηον αποζηολέα ηοςρ  απφ ηελ Δπηηξνπή, 
παξνπζία ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηνχο 
ζπκκεηερφλησλ εηαηξεηψλ.     
 
     5.   Ζ πξνυπνινγηζζείζα ζπλνιηθή αμία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ 
αλέξρεηαη ζε ηξηάληα κία ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα επξψ (31.950,00 €) 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ απαιιαζζνκέλνπ ΦΠΑ), θαη ζα θαιπθζεί απφ 
πηζηψζεηο ΑΛΔ 2410401001 αξκνδηφηεηαο ΓΔΝ/Γ3  έηνπο 2020. 
 
     6. Οη «Γεληθνί» θαη «Δηδηθνί» Όξνη ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, 
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» θαη θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο θαη 
απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ.  
  
     7. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 
λα απεπζχλνληαη: 

 
           α.   Γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ θαη Π/Τ NMIOTC ζην ηειέθσλν/ fax 28210-85719 θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο.  
 
 β.  Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο επί ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ζην Γξαθείν 
Δθπαίδεπζεο ηνπ NMIOTC ζην ηειέθσλν 28210-85712 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο. 
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          γ.        Γηα ηπρφλ δεηήκαηα Ννκηθήο Φχζεο ζην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ 
NMIOTC ζην ηειέθσλν 28210-85709 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 
«Β» «ΓΔΝΗΚΟΗ» ΚΑΗ «ΔΗΓΗΚΟΗ» ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ   
«Γ» ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
«Γ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Δ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 
«Σ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
«Ε»ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) (ΦΔΚ Β’ 
3698//16-11-16) 
 
 
 
                                                                         Θ Δ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 
                                                             Αξρηπινίαξρνο Π. Παπαληθνιάνπ ΠΝ 
                                                                               Γηνηθεηήο 
 
 
 
 
         Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Πισηάξρεο (Ο) Α. Κιάδνο ΠΝ 
             ΑΝΔΠ/NMIOTC 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ζηε Γηαθήξπμε   02 /20         ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Φ.600/ 97/1059/.623                 ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
        ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                                                                             Μαξάζη, 30 Ηνπλ 20 
     
                                 

      ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΣΤΠΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ 
(ΥΡΧΜΟΒΟΛΗΓΔ) 
 
ΤΜΦΧΝΧ ΣΧΝ Σ.Π. 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Γ» 

35330000-6 

Γηακεηξήκαηνο 
9mm ζπκβαηά γηα 
εθπαηδεπηηθά φπια 

MP-9 ΚΑΗ 
GLOCK-17 
Κφθθηλνπ 
ρξψκαηνο  

ΣΔΜ 

 
 
 

9.000 

2 

ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ 
(ΥΡΧΜΟΒΟΛΗΓΔ) 
ΤΜΦΧΝΧ ΣΧΝ Σ.Π. 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Γ» 

35330000-6 

Γηακεηξήκαηνο 
5.56mm ζπκβαηά 
γηα εθπαηδεπηηθά 

φπια  
M-16 ΚΑΗ Μ-4 

Κφθθηλνπ 
ρξψκαηνο 

ΣΔΜ 33.000 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20        ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
Φ.600/ 97/1059/.623     ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                         ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                   Μαξάζη, 30   Ηνπλ 20 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ – ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
 

Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
 

     1.  Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο εληφο 
ελζθξάγηζηνπ κύπιος  Φάκελος, ζηελ Δπηηξνπή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ ελ ιφγσ 
Γηαγσληζκφ θαη πνπ εδξεχεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ NMIOTC (Μαξάζη, νχδα, ΣΚ 
73200), ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σπίηη 14 Ιοςλίος και ώπα 13:00. Ζ ηαρπδξνκηθή 
απνζηνιή ηνπ ελζθξάγηζηνπ θαθέινπ είλαη απνδεθηή ζε αληίζεζε κε ηελ 
απνζηνιή ηνπ κέζσ κελχκαηνο ηειενκνηνηππίαο (θαμ) πος θα αποππίπηεηαι.  
 

Ο κύπιορ (εξυηεπικόρ) Φάκελορ ηεο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπ Απνζηνιέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, Σ.Κ., πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
θαμ), ηνλ Γηαγσληζκφ πνπ αθνξά, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ θαη ηνλ 
Παξαιήπηε (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ NMIOTC).  

Ο θχξηνο Φάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη «επί πνηλή 
απνξξίςεσο» ηα θάησζη: 
 

α.  Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ», πνπ 
ζα εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Α, Πξνζζήθεο 
«1», παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 

β.  Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σεσνική Πποζθοπά», πνπ ζα 
εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα Β, Πξνζζήθεο 
«1», παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

 
γ.  Κιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά», ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα Γ, Πξνζζήθεο «1», παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη ην Παξάξηεκα 
«Γ». Ζ ηζρχο ησλ «Οηθνλνκηθψλ» πξνζθνξψλ πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο 2 κελψλ 
(60 εκεξψλ).  
 

     2. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη                     
ε ζπκκεηνρή ζε απηνχο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 
Ν.4412/16).   
 
     3. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ απνζθξάγηζε θαη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηνπ 
NMIOTC θαη απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο.  
 
     4. Με κέξηκλα ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ζα εθδνζεί άδεηα εηζφδνπ ζην NMIOTC γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα  ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο ζηα 
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ηειέθσλα 28210 85731 θαη 28210 85739, κέρξη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
       
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 

      1. ε ρσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οικονομική Πποζθοπά» 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ζπκθψλσο ππνδείγκαηνο 

Παξαξηήκαηνο «Γ».  Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΧ ζε δεθαδηθφ 

αξηζκφ, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλεκκέλε Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ NMIOTC. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

πέληε. 

 2. Σα ηηκνιφγηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην NMIOTC απαιιάζζνληαη απφ 
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 577/123/Α0014/06-02-09 Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ 6,27868% θαη κε Φ.Δ. 4% γηα πξνκήζεηα πιηθψλ. Οη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ππνρξεσηηθέο παξαθξαηήζεηο ηνπ 
άξζξνπ 16 παξφληνο Παξαηήκαηνο. 
 
 3. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 
επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ή εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή NMIOTC, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

            
4.  ε πεξίπησζε φπνπ ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ «Οηθνλνκηθή» 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε 
ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε 
ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψζεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «Πιεξνθνξίεο 
Δκπηζηεπηηθνχ Υαξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ νη δηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο Πιεξνθνξίαο 
Δκπηζηεπηηθνχ Υαξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 
ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
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ΑΡΘΡΟ  3 
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 
1.   Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εμήληα 

 (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

     2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Αληηπξνζθνξέο 

 
 ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
Δλζηάζεηο 

 
 Όπσο νξίδεη ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ  

 
     1. Σα αξκφδηα φξγαλα παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλνπλ 
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ Σεηάπηη 15 
Ιοςλίος και ώπα 10:00. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηα παξαπάλσ φξγαλα 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζην Σκήκα Π/Τ & Οηθνλνκηθψλ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  
 
 Ζ απνζθξάγηζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία : 

  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα φινη νη θάθεινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 

απηφλ. ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά 

ζςμμεηοσήρ» θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν. Καηφπηλ 

απνζθξαγίδεηαη ν Φάθεινο «Σεσνική Πποζθοπά» θαη κνλνγξάθνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν.                                           

  β. ηε ζπλέρεηα ηα παξαπάλσ φξγαλα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρψξηζε 

ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ. 

Καηά ηε θάζε απηή ην αξκφδην φξγαλν ζα ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 
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ππνβιεζέλησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθψλ Πξνζθνξψλ  θαη ηελ 

ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

  γ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξηζνχλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη απφ ην Σκήκα Π/Τ θαη Οηθνλνκηθψλ ηνπ 

NMIOTC. 

     2.   Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ή  ζε λεφηεξν ρξφλν, 

εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζα 

αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα αλσηέξσ, θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ θαηά ην επφκελν 

άξζξν.  

     3.  Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ζην Γξ. Αζθαιείαο NMIOTC. 

     4.   Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή, ζπληάζζεηαη ην νηθείν πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ην 
Γηνηθεηή NMIOTC. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε Απφθαζεο απφ ην 
Γ/NMIOTC κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν (2) 
αλσηέξσ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 
ελεκέξσζε. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ- Κξηηήξην Αλάζεζεο 

 
   Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή 
ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ρακειφηεξεο ηηκήο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα θαζνξηδφκελα ζηα άξζξα 105 θαη 106 Ν.4412/16. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ Καηαθχξσζε 
  
       1.  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ, 
θαηά ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο, ν ζπκκεηέρσλ ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά 
θξίζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, θαιείηαη εληφο πξνζεζκίαο δέκα 
(10) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, 
λα ππνβάιεη ζε  ζθπαγιζμένο θάκελο, ηα δικαιολογηηικά πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ πίλαθα δ, Πξνζζήθεο «1», παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ  9 

Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο 
 
     1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηνλ 
έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ,  ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
   
  α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο. 
 
  β. Σελ πνζφηεηα.                                 
               
                 γ. Σελ ηηκή. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Tν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο. 
 
     2.   Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 105, ηνπ Ν.4412/16, επέξρνληαη 
ηα έλλνκα απνηειέζκαηα απηήο θαη ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε 
έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
 
     3.   Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη ζε είκοζι (20) ημέπερ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ 
αλαθνίλσζεο γηα ηελ ςπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ. Δθφζνλ ε ζχκβαζε 
ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 
παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
     4.  Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
NMIOTC, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
Δγγπήζεηο 

 
     1. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
λα πξνζθνκίζεη «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο» ηεο χκβαζεο ρξνληθήο ηζρχνο 
είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. Δλ ιφγσ 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί θαηφπηλ ππνβνιήο εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ 
αλαδφρνπ πξνο ην αξκφδην ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο (ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/NMIOTC), νπσζδήπνηε κεηά ηελ νξηζηηθή εθπλνή ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 
ππάξρεη απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηνπ αλαδφρνπ. 
 
     2. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηνπο θνξείο σο απηνί νξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16 (Α’147) θαη ε εγθπξφηεηα απηψλ 
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δηαπηζηψλεηαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπ ππφςε θνξείο. 
Σν αληίζηνηρν έληππν ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εάλ δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηελ 
Διιεληθή ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

Τπνγξαθή χκβαζεο 
 

     1.   Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζρεηηθή ζχκβαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο «Σ». Σν NMIOTC 
ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία 
πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ  δηαγσληζκνχ ζε απηφλ.  
 
    2.   Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
   3.   ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ                                          
αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε  ζχκβαζε, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

 
     4.     Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

 
      α.   Παξαδφζεθε θαη νινθιεξψζεθε ε παξαιαβή απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα, ησλ ρξσκνβνιίδσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ NMIOTC. 
 
          β.  Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπ-
κέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 
          γ.   Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
   
 

ΑΡΘΡΟ  12 
Υξφλνο Παξάδνζεο  Τιηθψλ 

 
 
     1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη εηνηκνπαξάδνηα γηα εθηεισληζκφ ηα πιηθά 
εληφο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 
εθηεισληζκφο θαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην Αεξνδξφκην «Δι. Βεληδέινο» ζα 
δηελεξγεζεί κε κέξηκλα ΚΔΦΝ/ΓΠΓΤ. Ζ ηειηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ NMIOTC ζην Μαξάζη Υαληψλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ NMIOTC, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
λσξίηεξα. 
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     2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
NMIOTC, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαηαζεί κέρξη ην ¼ 
απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.   
 
     3.   Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

ζχκθσλα , επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ 

πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ 

ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπο, ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά η’ 

αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο παξαδψζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ 

 
     1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ επηηξνπή ηνπ NMIOTC, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ NMIOTC. 

 
2. O Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ παξάδνζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα  

θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 

      α. Πιζηοποιηηικό Πποέλεςζηρ (Certificate of Origin), ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ή αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην) ηεο ρψξαο 
θαηαζθεπαζηή ή αληίζηνηρεο αξρήο (π.ρ. Σεισλείν) ηεο εμαγσγήο ηνπ πιηθνχ, κε ην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. ην ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη/πηζηνπνηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

         (1) Ζ έλδεημε CERTIFICATE OF ORIGIN. 
         (2) Ζ ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ. 
         (3) Ο εθδφηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
         (4) Ζ πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. 
         (5) O θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ 

 
  β.  Πιζηοποιηηικό ςμμόπθυζηρ (Certificate of Conformity), κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξαδηδφκελνπ πιηθνχ κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ζηνλ Πίλαθα Πξνκεζεπηέσλ Τιηθψλ ηεο 
παξνχζεο. Σν ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, γίλεηαη απνδεθηφ κφλν 
εθφζνλ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ (Line Item Manufacturer). 
 
 3. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο 
έιεγρνο θαζψο θαη πξαθηηθή δνθηκαζία απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ NMIOTC 
παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Πξνκεζεπηή.    
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 4. Απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν 
(παξαιαβήο ή απφξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηα ζπκβαηηθά 
πιηθά, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζίαζε ηνχην 
απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη 
ζρεηηθά. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  14 
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε 

 
     1.  ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόππιτηρ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή NMIOTC, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί 
λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ζε πεξίπησζε πνπ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.   
  
     2.   Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε 
ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά.  ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα   πνπ  
απνξξίθζεθε   θαη  αληηθαηαζηάζεθε  κέζα   ζε   20  εκέξεο  απφ  ηελ εκεξνκελία 
ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή 
θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ 
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή 
εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρχνληα. 
 
   

ΑΡΘΡΟ 15 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 
       Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη 

ηα θάησζη: 
 

1.   Πξσηφθνιιν Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ / πιηθψλ. 
 

2.   Θεσξεκέλν Σηκνιφγην γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθνχ / Τιηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή  
θαη Γειηίν Απνζηνιήο. 
 

3.   Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε ηζρχ.  
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ΑΡΘΡΟ 16 
Κξαηήζεηο – Έμνδα 

 
     1. Οη ππνρξεσηηθέο θξαηήζεηο κε ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ν πξνκεζεπηήο είλαη: 
 
                 α. Τπέξ Μ.Σ.Ν 4 % 
                 β. Τπέξ ΔΛΟΑΝ 2 % 
                 γ. Τπέξ Γεκνζίνπ 0,144% 
                 δ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 
0, 07252% 
                 ε. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06216% 
 
                 ύνολο: 6,27868% 
 
     2.  Δπηπξφζζεηα κεηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεη παξαθξάηεζε Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ (6,27868%). Λακβάλνληαο ππφςε, ηελ ππαγσγή ηνπ 
NMIOTC ζε εηδηθφ θαζεζηψο ζπκθψλσο ηνπ Ν. 2859/2000 ππνπεξ. γγ΄, πεξ. ζη΄, 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζηελ πξνζθνξά θαη ζην «Σηκνιφγην γηα 
ηελ Πψιεζε Αγαζψλ - Γειηίν Απνζηνιήο» δελ ζα πεξηιακβάλεηαη Φφξνο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 
 
     3.  Απφ ηελ Τπεξεζία καο ρνξεγείηαη βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 
Φφξνπ Δηζνδήκαηνο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. 
 
    4.  Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ πνπ δελ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θξαηήζεηο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1 δελ ζα γίλνληαη 
απνδεθηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
Αλσηέξα βία 

 
     11..      Σα  ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο 
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
 
     2.   Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο 
ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, 
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη πξνο ην NMIOTC ηνπο 
ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία. Σν NMIOTC ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ 
εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν 
άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
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AΡΘΡΟ 18 
Δθρψξεζε χκβαζεο 

     1.   Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε  πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

       2.   Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ 

αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ίδξπκα, κεηά απφ αίηεκά ηνπ 

θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Άπθπο 19 

πκπιήξσζε ΣΔΤΓ 

 

       1.    Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δηελεξγείηαη 

ζην, ήδε πξνζαξκνζκέλν εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ΣΔΤΓ, ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη  θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζην Παξάξηεκα «Ε» ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο.  

      2.    Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη: 

         α.    είηε λα επεμεξγάδνληαη θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην ήδε δηακνξθσκέλν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αξρείν 

          β.   είηε λα επεμεξγάδνληαη θαη λα δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη εμαξρήο ην ΣΔΤΓ 

πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή, ζπκπιεξψλνληαο ηα απαηηνχκελα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πεδία. 

     3.   Σν πεδίν «Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);» ηνπ 

Σκήκαηνο Α ηνπ κέξνπο IΗ ηνπ ΣΔΤΓ δελ απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί θαζφζνλ δελ 

πθίζηαηαη επί ηνπ παξφληνο εζληθφο επίζεκνο θαηάινγνο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ. 

4412/2016. εκεηψλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη ην Γ.Δ.ΜΖ δελ ζπληζηά επίζεκν 

θαηάινγν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζην ελ ιφγσ πεδίν. 

     4.   ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α 

ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο 
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αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά  ΣΔΤΓ, φπνπ 

παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β 

ηνπ Μέξνπο II θαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΗΗI ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ππεξγνιάβνπο. 

     5.    ε πεξίπησζε ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

επηζπλάπηεηαη ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΗΗ θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα 

θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζηήξημε παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο IV, ζπκπιεξψλνληαη 

επηπξφζζεηα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ  απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη 

ηπρφλ ην Μέξνο V γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη. 

       6.   Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΣΔΤΓ παξέρνληαη ζηελ 

«ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 23» ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ). 

 

ΑΡΘΡΟ  20 
Κξηηήξηα Δπηινγήο 

 

     1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ.2939/2001. Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ σο εγγεγξακκέλνο παξαγσγφο ζην Δζληθφ Μεηξψν 

Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ  21 

Γεληθέο δηαηάμεηο 
 

  

     1.   Γηα ζέκαηα πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί 
φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ν Ν. 4412/16 (Α’147), 
ε απφθαζε αλάζεζεο/θαηαθχξσζεο, ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Σερληθή Πξνζθνξά 
ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, 
εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα. 

     2.   Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 (Α΄114//28-05-73) πνπ αθνξά 

ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπφ ηνπο, κφληκν ή ζε 
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εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ ΔΓ εθ’ φζνλ δελ έρεη παξέιζεη 5εηία 

απφ ην ρξφλν απνζηξαηείαο ηνπ. 

     3.  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16. 

     4.   Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε ηπρφλ πξνθνξηθέο 
δειψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο εθηφο απφ ηνπο φξνπο 
θαη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή ηελ επίζεκε αιιεινγξαθία. Ζ 
παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε ειιεληθή Ννκνζεζία. Αξκφδηα γηα ηελ 
επίιπζε ηπρψλ δηαθνξψλ είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Υαλίσλ. 

 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 

 

        Γηα ηελ αθξίβεηα                                                 
Πισηάξρεο (Ο) Α. Κιάδνο  ΠΝ 
            ΑΝΔΠ/ΚΔΝΑΠ 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20                                                ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Φ.600/ 97/1059/.623                                                                        ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                                                                                                      ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                                                                                                Μαξάζη, 30   Ηνπλ  20 
 
 

             ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

           α.  Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ                  

Α/Α Γικαιολογηηικό Απαίηηζη 

Μεηάθπαζηρ 

ζηα 

Δλληνικά 

Απαίηηζη 

Θεώπη-

ζηρ 

1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.),  σο 

Παξάξηεκα «Ε» , θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαηά ηα αλαγξαθφκελα ζηα άξζξα 19 θαη 20 Παξαξηήκαηνο «Β» 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

          

  Παπαηηπήζειρ:   
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           α.    Σηο Γειψζεηο / Τπεχζπλεο Γειψζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαθήξπμεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ππνγξάθνπλ: 

                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

                 (2) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

                 (3) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

                 (4) Ο Πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο. 

 

       

β. Σεσνική Πποζθοπά             

Α/Α Γικαιολογηηικό 

Απαίηηζη 

Μεηάθπαζηρ 

ζηα 

Δλληνικά 

Απαίηηζη 

Θεώπη-

ζηρ 

  1. Φχιιν πκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Πξνζζήθεο «1», 

Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο Γηαθήξπμεο ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο 

δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο θαη απνδέρνληαη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο ηεο (πιήλ 

ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνξνχλ πιηθά γηα ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

δελ ππνβάινπλ πξνζθνξά). 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

  2. Γήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ππξνκαρηθψλ (certificate of 

origin) θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

3. 
Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη «ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο/πξντφλησλ απνδέρεηαη έλαληη ηεο πξνκεζεχηξηαο 

ΝΑΗ ΟΥΗ 
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εηαηξείαο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο». Δπηπιένλ ζα 
δειψλεηαη φηη «Καηά ηελ παξάδνζε ην πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη επί ποινή 
απόρριψης απφ ηα αθφινπζα: 

  (1)  Πξσηφηππν Πιζηοποιηηικό Πποέλεςζηρ 
(Certificate of Origin), ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. 
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην) ηεο ρψξαο θαηαζθεπαζηή ή αληίζηνηρεο αξρήο 
(π.ρ. Σεισλείν) ηεο εμαγσγήο ηνπ πιηθνχ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη 
λα αλαγξάθνληαη/πηζηνπνηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 
(α)  Ζ έλδεημε CERTIFICATE OF ORIGIN. 
(β)  Ζ ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ. 
(γ)  Ο εθδφηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
(δ)  Ζ πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. 
(ε)  O θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ 
 

  (2)  Πξσηφηππν Πιζηοποιηηικό ςμμόπθυζηρ 
(Certificate of Conformity), κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 
ζπκκφξθσζε ηνπ παξαδηδφκελνπ πιηθνχ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία 
αλαγλψξηζεο ζηνλ Πίλαθα Πξνκεζεπηέσλ Τιηθψλ ηεο παξνχζεο. Σν ελ 
ιφγσ Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, γίλεηαη απνδεθηφ κφλν εθφζνλ 
έρεη εθδνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ (Line Item 
Manufacturer). 

 
 
 

4. 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
«Δγγχεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο» ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ /πιηθψλ 
γηα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε δψδεθα (12) κήλεο. 

 

ΝΑΗ ΟΥΗ 
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5. 

Γήισζε φηη ηα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα, πιήξε, ακεηαρείξηζηα 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη γξακκή παξαγσγήο λα είλαη 
ηειεπηαίαο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο (factory new). 

 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

           Παπαηηπήζειρ:   

           α.    Σηο Γειψζεηο / Τπεχζπλεο Γειψζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαθήξπμεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ππνγξάθνπλ: 

                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

                 (2) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

                 (3) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

                 (4) Ο Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο. 

 

          β.   ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» απαγνξεχεηαη λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ 

εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
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γ. Οικονομική Πποζθοπά 

Α/Α Γικαιολογηηικό Απαίηηζη 

Μεηάθπαζηρ 

ζηα 

Δλληνικά 

Απαίηηζη 

Θεώπη-

ζηρ 

1.  πκπιεξσκέλνο πίλαθαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο σο Παξάξηεκα «Γ» 

ηεο δηαθήξπμεο. 
ΝΑΗ ΟΥΗ 

 

Παπαηηπήζειρ:   

           α.    Σηο Γειψζεηο / Τπεχζπλεο Γειψζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαθήξπμεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ππνγξάθνπλ: 

                 (1) Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

                 (2) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

                 (3) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

                 (4) Ο Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο          

 

 δ. Γικαιολογηηικά ηος πποζθέπονηορ ζηον οποίο ππόκειηαι να γίνει η  Καηακύπυζη (Πποζυπινόρ Ανάδοσορ)      

Α/Α Γικαιολογηηικό 

Απαίηηζη 

Μεηάθπαζηρ 

ζηα 

Δλληνικά 

Απαίηηζη 

Θεώπη-

ζηρ 

20PROC006946014 2020-06-30



25 
 

1. 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε 

ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο, ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ 

ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ  ππάξρεη ακεηάθιεηε απφθαζε εηο βάξνο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν 

είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

(φπσο απηά ηα άηνκα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/16) γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.  

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. πκθψλσο ηεο ππ’ αξηζ. Πξση. Δγθπθιίνπ 

9941//07-04-15/ΤΠ.ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ/ΓΔΝ.ΓΝΖ ΓΗΟΗΚ.ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, 

είλαη δπλαηή ε έθδνζε αληηγξάθσλ πνηληθνχ κεηξψνπ ειεθηξνληθά 

(ρσξίο ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) απφ ηηο Τπεξεζίεο ηήξεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δειηίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

επηζπλάπηνπλ ζε απηφ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο.   

 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

2. 
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (εθφζνλ δελ αλαγξάθεηαη ρξφλνο ηζρχνο) πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

20PROC006946014 2020-06-30



26 
 

ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. 

3. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (εθφζνλ δελ αλαγξάθεηαη ρξφλνο ηζρχνο)  πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1ε 

ηνπ άξζξνπ 9 Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

4. 

Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16, κε ην νπνίν 

λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα θαη ζηα άξζξα 76 θαη 77 

ηνπ Ν.4412/16, θαηά πεξίπησζε.  

ΝΑΗ ΟΥΗ 

5. Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ISO 9001/2008 ή κεηαγελέζηεξν ΝΑΗ ΝΑΗ 
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απηνχ γηα ηελ παξαγσγή ππξνκαρηθψλ. 

6. 

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ 

ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ 

νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.(Δθδίδεηαη 

ειεθηξνληθά απφ ηελ πχιε ηνπ ΔΠΔ www.sepenet.gr)  

ή ελαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη ειεθηξνληθά ζηνηρεία:  

Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: α) ηξεηο 

(3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή β) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ 

δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. (Οη αλσηέξσ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ). 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

7. Βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ σο εγγεγξακκέλνο παξαγσγφο ζην Δζληθφ ΝΑΗ ΟΥΗ 
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Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ). 

8. 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε 

ζηεξηδφκελνο ζηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ, 

πξέπεη λα ππνβάιεη έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο 

ηνχην κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία. 

ΝΑΗ ΝΑΗ 

9. 

Tα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή 

αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά 

πεξίπησζε Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα 

ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ αλ 

είλαη ΦΔΚ, 

εηδάιισο 

απαηηείηαη 

ζεψξεζε 

απφ 

δηθεγφξν  

       

Παπαηηπήζειρ:   

              α. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
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εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

            β.  Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 

πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν.    

           γ.  Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο ηζρχνπλ, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  Σα 

έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία 

απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

            δ.  Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη ηα πξνζθνκηζζέληα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππε κνξθή. Ζ κε πξνζθφκηζε ηνπο 

ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Φ.600/ 97/1059/.623                          ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                        ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                           Μαξάζη, 30  Ηνπλ 20 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΠΤΡ/ΚΧΝ ΔΚΠ/ΔΧ 9 ΥΗΛ ΚΑΗ 5,56 ΥΗΛ. 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Γενικά- κοπόρ 
 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (ΣΠ) αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ππξνκαρηθψλ 

εθπαηδεχζεσο (ρξσκνβνιίδσλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο Ναπηηθήο 

Απνηξνπήο (NMIOTC). θνπφο ηεο παξνχζαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ππξνκαρηθά εθπαηδεχζεσο (θαινχκελα σο "ππξνκαρηθά" 

ζηελ παξνχζα) θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

1.2 Γενική Πεπιγπαθή 

 

1.2.1  Σα ππξνκαρηθά λα είλαη δηακεηξήκαηνο ελλέα (9) ρηιηνζηψλ θαη πέληε 

ρηιηνζηψλ θαη πελήληα έμη εθαηνζηψλ ηνπ ρηιηνζηνχ (5,56). 

 

1.2.2  Σα ππξνκαρηθά λα είλαη θαηλνχξηα κε έηνο θαηαζθεπήο 2019-2020. 

 

1.2.3 ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ησλ ππξνκαρηθψλ (certificate of origin) θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

 

1.2.4 Σα ππξνκαρηθά λα είλαη θαηάιιεια θαη ζπκβαηά γηα ρξήζε  απφ ηα 

πθηζηάκελα εθπαηδεπηηθά φπια ηνπ Κέληξνπ ήηνη MP-9FX θαη Glock-17T  γηα ππξνκαρηθά 

9 ρηι ρσξίο λα απαηηείηαη ζπιινγή κεηαηξνπήο θαζψο θαη Μ4/Μ16 γηα ππξνκαρηθά 5,56 

ρηι, ηα νπνία ζα θέξνπλ ζπιινγή κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο FX. 

 

1.2.5 Σα ππξνκαρηθά λα δηαηίζεληαη ζε κόκκινο σπώμα. 
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1.2.6 Σα ππξνκαρηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηνηρεία αλαγλψξηζεο πιηθνχ ή λα 

δειψλεηαη ην αθξηβέο part number θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ.  

 

2.  ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

2.1.  Πεπιβάλλον Λειηοςπγίαρ-Αποθήκεςζη 

 

2.1.1.  Σα ππξνκαρηθά λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο απφ  -8 

έσο +40 βαζκψλ Κειζίνπ, ηνπιάρηζηνλ. 

 

2.1.2. Σα ππξνκαρηθά λα δηαηεξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπο ζε ρψξν απνζεθεχζεσο για ηοςλάσιζηον ηπία (3) σπόνια. 

 

2.2  Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά- Δπισειπηζιακέρ Απαιηήζειρ Πςπομασικών 

Δκπαιδεύζευρ 9σιλιοζηών. 

 

2.2.1 Ζ αθξίβεηα λα είλαη θάησ απφ 20εθ. ζηα 8 κέηξα, ζε εζσηεξηθφ ρψξν. 

 

2.2.2 Ζ κέζε ηαρχηεηα εμφδνπ ζηελ θάλε λα είλαη κέρξη 150 κέηξα/δεπηεξφιεπην. 

 

2.2.3 Σν πξφηππν βειελεθέο αζθαιείαο (Safety Template) λα κελ μεπεξλά ηα 

170κ. 

 

2.2.4 Σα ππξνκαρηθά λα ιεηηνπξγνχλ ζε επηινγή ιεηηνπξγίαο ηνπ νπιηζκνχ 

«απιήο βνιήο» γηα πηζηφιηα θαη «απιήο βνιήο», «βνιή θαηά βνιή» θαη «βνιή θαηά 

ξηπάο» γηα ηα ππνπνιπβφια. 

 

2.2.5 Σα ππξνκαρηθά λα κελ πξνθαινχλ εκπινθέο ζηα φπια θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπο. 
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2.3   Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά- Δπισειπηζιακέρ Απαιηήζειρ Πςπομασικών 

Δκπαιδεύζευρ 5,56 σιλιοζηών. 

2.3.1 Ζ αθξίβεηα λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 εθ. ζηα 30 κέηξα. 

2.3.2 Ζ κέζε ηαρχηεηα εμφδνπ ζηελ θάλε λα είλαη κέρξη 200 κέηξα/δεπηεξφιεπην. 

 2.3.3 Σν κέγηζην βειελεθέο λα κελ μεπεξλά ηα 210κ. 

2.2.4 Σα ππξνκαρηθά λα ιεηηνπξγνχλ ζε επηινγή ιεηηνπξγίαο ηνπ νπιηζκνχ 

«απιήο βνιήο», «βνιή θαηά βνιή» θαη «βνιή θαηά ξηπάο». 

2.2.5 Σα ππξνκαρηθά λα κελ πξνθαινχλ εκπινθέο ζηα φπια θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπο. 

 

2.4.  Αζθάλεια 

 

2.4.1 Σα ππξνκαρηθά λα μην δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζαλάζηκν πιήγκα. 

 

2.4.2 Σν βιήκα ησλ ππξνκαρηθψλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ. 

 

2.4.3 Σα ππξνκαρηθά λα μην είλαη ηνμηθά. 

 

2.4.4 Να ππάξρεη θαηάιιεινο πηζηνπνηεκέλνο αηνκηθφο πξνζηαηεπηηθφο, 

εμνπιηζκφο γηα ηελ ρξήζε ηνπο, γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ, 

εηδηθψο ζηα επάισηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. 

 

3. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

 

3.1. Δγγύηζη 

 

3.1.1. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δψζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

ελφο (1) έηνπο γηα θάζε πξντφλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ Πνηνηηθήο θαη 

Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ ππξνκαρηθψλ. 

 

3.1.2. Καηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εγγπήζεσο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ην κέξνο ησλ ππξνκαρηθψλ πνπ παξνπζίαζαλ δπζιεηηνπξγία ή πνπ δελ 
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πιεξνχλ ηελ παξνχζα ΣΠ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ππξνκαρηθά κε δπζιεηηνπξγία 

ππεξβαίλνπλ ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνκεζεπκέλσλ, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ην ζχλνιν ησλ ππξνκαρηθψλ (κε δπζιεηηνπξγία θαη ησλ ππνινίπσλ). Ζ ελ 

ιφγσ αληηθαηάζηαζε ησλ ππξνκαρηθψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί άκεζα θαη φρη 

αξγφηεξα ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνκεζεπηνχ απφ ηνλ 

Αγνξαζηή - Υξήζηε. 

 

4. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

 

4.1 Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ ππξνκαρηθψλ λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO9001:2008 ή άιιε αληίζηνηρε γηα ηελ παξαγσγή 

ππξνκαρηθψλ. 

 

4.2 Σα ππξνκαρηθά θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ  πκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (Certificate of Conformity) 

 

5.  ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

5.1 Όινη νη φξνη πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα θξίλνληαη 

νπζηψδεηο θαη απαξάβαηνη. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηνχο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο κε απνδεθηήο. 

 

5.2. Κάζε πιεξνθνξία επί ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ , ζα παξέρεηαη απφ:  

 

NMIOTC/ΚΔΝΑΠ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

Σει.2821085712 

FAX.2821085702 

 
 

 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
«1» Φχιιν πκκφξθσζεο πξνο ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο 
(Τπφδεηγκα)  
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»          ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02 /20 
Φ.600/ 97/1059/.623                                  ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                               ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                                                         Μαξάζη, 30 Ηνπλ. 20 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

(ππφδεηγκα) 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 
ΣΠ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ  
(επηγξακκαηηθά) 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ – 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

1.1 Γεληθά- θνπφο πκθσλψ 

1.2.1 Σα ππξνκαρηθά λα είλαη.. πκθσλψ 

1.2.2 Σα ππξνκαρηθά λα είλαη.. πκθσλψ 

1.2.3 Σα ππξνκαρηθά λα είλαη.. πκθσλψ 

1.2.4. Σα ππξνκαρηθά λα είλαη.. πκθσλψ 

1.2.5 Σα ππξνκαρηθά λα δηαηίζεληαη.. πκθσλψ 

1.2.6 Σα ππξνκαρηθά ζα πξέπεη … πκθσλψ 

2.1.1 Σα ππξνκαρηθά λα δχλαηαη… πκθσλψ 

….. ….. …. 

   

         Ο  
            
        ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
           (ζθξαγίδα - ππνγξαθή) 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
 
Ι.1 Σν Φχιιν πκκφξθσζεο (Φ) απνηειεί ην θχξην κέξνο ηεο Σερληθήο 
Πξνζθνξάο. ην Φ γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο φιεο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ΣΠ, παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν, αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη 
ζπκθσλίεο ή ππεξθαιχςεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ή 
δηεπθξηλίζεηο.  
 
Ι.2 ην Φ λνείηαη φηη αλαγξάθνληαη θαηά ζεηξά φιεο νη παξάγξαθνη / 
ππνπαξάγξαθνη ηεο παξνχζεο ΣΠ. 
 
Ι.3 Οη ζπκπιεξσζείζεο ζην παξφλ «απαληήζεηο – παξαηεξήζεηο 
πξνζθέξνληνο» είλαη ελδεηθηηθέο. 
 
Ι.4 Δπηζεκαίλεηαη φηη φινη νη φξνη ηεο ΣΠ είλαη απαξάβαηνη θαη νπνηαδήπνηε 
κε ζπκκφξθσζε κε απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
       
        Γηα ηελ αθξίβεηα                                                 
Πισηάξρεο (Ο) Α. Κιάδνο  ΠΝ 
            ΑΝΔΠ/NMIOTC 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 02/20                                                                                                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

            Φ.600/ 97/1059/.623           ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

               ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
               Μαξάζη,  30 Ηνπλ  20 
       ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ                     ΠΡΟ: Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
  
 ΔΠΧΝΤΜΗΑ:………………………… 
 ΓΗΔΤΘΤΝΖ:……………………….TK………….. 
 ΣΖΛΔΦΧΝΟ:………………….FAX……………… 
 Ζκεξνκελία...... 
 

1.   Αλαθεξφκελνη ζηελ Γηαθήξπμε ππ΄αξηζκ....................ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα Ππξνκαρηθψλ 
Πξνζνκνίσζεο Δθπαηδεχζεσο (Υξσκνβνιίδσλ) ζαο πξνζθέξνπκε ηα παξαθάησ: 
 

Α/Α ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΓΟ STOCK 
NUMBER 

PART 
NUMBER 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

        
       

     ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

2.   Γειψλνπκε φηη ιάβακε γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ «Γεληθψλ» θαη «Δηδηθψλ» φξσλ ζπκκεηνρήο θαη φηη απνδερφκαζηε απηνχο. 
3.   Γειψλνπκε φηη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο καο είλαη εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 

Ολνκαηεπψλπκν-Δπσλπκία 
     Τπνγξαθή-θξαγίδα 
 

 
          Γηα ηελ αθξίβεηα                       

Πισηάξρεο (Ο) Α. Κιάδνο   ΠΝ                                                                                                             

            ΑΝΔΠ/NMIOTC        
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Φ.600/ 97/1059/.623                          ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                                   ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                             Μαξάζη, 30 Ηνπλ 20 
  

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΗΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 

των ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

                                                           
1  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, 

εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

πδ 118/2007. 

7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σύκθσλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο 

εγγύεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν 

πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή 

κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
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ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                                                         
 
 
  

                                                           
9  Ο θαζνξηζκόο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20     ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Φ.600/ 97/1059/.623     ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                         ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                   Μαξάζη, 30 Ηνπλ  20 
 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

 

ΤΜΒΑΗ με απιθμό :……/2020 

 

ΘΔΜΑ : Ππομήθεια Πςπομασικών Πποζομοίυζηρ Δκπαιδεύζευρ 

(Υπυμοβολίδυν), ςνολικού Κόζηοςρ ……………………..€, 

ςμπεπιλαμβανομένος Κπαηήζευν  απαλλαζζομένος  ΦΠΑ 

 

ΥΔΣ. : α.  Φ Φ.600/ 97/1059/.623/30 Ηνπλ 20/NMIOTC (Γηαθήξπμε Γ) 

β. ΑΓ Φ. 600/     /      /.      //           /NMIOTC/ΚΔΝΑΠ (Καηαθχξσζε) 

   

ην Μαξάζη ζήκεξα ηελ …………….. θαη ζηα Γξαθεία ηνπ NMIOTC, κεηαμχ: 

  

α.  Σνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, NMIOTC, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Αξρηπινίαξρν Π. 

Παπαληθνιάνπ ΠΝ, Γηνηθεηή NMIOTC,  

 

θαη 
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              β. Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: ………………… 
 

πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ………………… θαηνίθνπ 

…………………… νδφο …………….. αξηζκφο …….., Tει. ……………………. 

θαηφρνπ ηνπ ππ’ αξηζ. …………………… δειηίνπ ηαπηφηεηνο πνπ εθδφζεθε απφ ην 

Α.Σ ………………… ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα 

 

Άπθπο 1 

ΓΔΝΙΚΑ- ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΜΒΑΔΧ 

 

     Ο  πξψηνο αλέζεζε ζην δεχηεξν ηελ Πξνκήζεηα ελλέα ρηιηάδσλ (9.000)  

Υξσκνβνιίδσλ 9mm (Ππξνκαρηθά Δθπαηδεχζεσο), (CPV: 35330000-6) θαη 

ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (33.000) Υξσκνβνιίδσλ 5,56mm (Ππξνκαρηθά 

Δθπαηδεχζεσο), (CPV:35330000-6) ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα 

πξνκεζεπηέσλ πιηθψλ θαη κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηε ΑΓ Φ. 600/            

/        /.         //         20/NMIOTC/NMIOTC θαηαθπξσηηθή απφθαζε NMIOTC   θαη ζηε 

ΑΓ Φ. 600/            /        /.         //         20/NMIOTC/NMIOTC Γηαθήξπμε. Καζνξίδνληαη 

ηα ζηνηρεία ηεο χκβαζεο σο θάησζη: 

  

(1) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ:  ……  

 

 (2) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΓΡΑΦΖ:   ………….. 

 

 (3) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΧ:  Με ηελ ππνγξαθή ηεο 

 

 (4) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΔΧ: κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο. 

 

 (5) ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΔΧ: Πξνκήζεηα ελλέα ρηιηάδσλ (9.000)  

Υξσκνβνιίδσλ 9mm (Ππξνκαρηθά Δθπαηδεχζεσο), (CPV: 35330000-6) θαη 

ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (33.000) Υξσκνβνιίδσλ 5,56mm (Ππξνκαρηθά 

Δθπαηδεχζεσο), (CPV:35330000-6) ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα 

πξνκεζεπηέσλ πιηθψλ. 
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 (6)  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ: Δίλαη απφ ηελ κηα πιεπξά ην NMIOTC θαη 

απφ ηελ άιιε ε εηαηξεία       …………………….. 

 

 (7)  ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΔΧ: χκθσλα κε ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο 

………………….€ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ΑΓ Φ. 600/            /        /.         //         

20/NMIOTC/NMIOTC, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, απαιιαζζνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

 (8) ΝΟΜΗΜΑ ΠΛΖΡΧΜΖ: Δπξψ (€) 

 

 (9) ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ: Ζ εμφθιεζε – πιεξσκή ηνπ 

εξγνιάβνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, 

κε βάζε ηα πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο πιηθψλ θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ, απφ ην ΓΣΠΝ κεηά ηελ εθθαζάξηζε 

ηεο δαπάλεο απφ ΓΔΝ/ΟΔΠΝ. 

   (11)  Αξηζκφο ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ: ……… 

Άπθπο 2 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα …………….. ηελ ππ’ αξηζκ ………………. 

απφ ΣΡΑΠΔΕΑ …………………. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 

……………….€,ρξνληθήο ηζρχνο είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ην ρξφλν εγγχεζεο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηεο πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαη ε εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Αλσηέξσ επηζηξνθή ζα πινπνηεζεί θαηφπηλ 

έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ Τπεξεζία, θαη κε ηνλ φξν φηη δελ ζα 

ππάξρεη απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο 3 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΧΝ 
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 Ο αλάδνρνο δειψλεη φηη παξαηηείηαη ξεηψο απφ ην δηθαίσκα 

αλαζεσξήζεσο ε αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο. 

 

Άπθπο 4 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

 

 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 

ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε 

πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή NMIOTC. 

 

Άπθπο 5 

          ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

 

 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη εηνηκνπαξάδνηα ηα πιηθά εληφο 

ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ NMIOTC, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

     2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
NMIOTC, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαηαζεί κέρξη ην ¼ 
απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.   
 
      3.   Αλ ην πιηθφ θνξησζεί- παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

ζχκθσλα , επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ 

πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ 

ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπο, ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά η’ 

αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο παξαδψζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

20PROC006946014 2020-06-30



43 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη εηνηκνπαξάδνηα ηα πιηθά εληφο 
ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο 
εθηεισληζκφο θαη ε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ ην Αεξνδξφκην «Δι. Βεληδέινο» ζα 
δηελεξγεζεί κε κέξηκλα ΚΔΦΝ/ΓΠΓΤ. Ζ ηειηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ NMIOTC ζην Μαξάζη Υαληψλ.   Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή NMIOTC, ζε αληηθεηκεληθά 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαηαζεί κέρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

 
      2.  O αλάδνρνο θαηά ηελ παξάδνζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά: 

 
      α. Πιζηοποιηηικό Πποέλεςζηρ (Certificate of Origin), ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή αξκφδηαο αξρήο (π.ρ. Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην) ηεο ρψξαο 
θαηαζθεπαζηή ή αληίζηνηρεο αξρήο (π.ρ. Σεισλείν) ηεο εμαγσγήο ηνπ πιηθνχ, κε ην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. ην ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη/πηζηνπνηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

         α) Ζ έλδεημε CERTIFICATE OF ORIGIN. 
         β) Ζ ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ. 
         γ) Ο εθδφηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
         δ) Ζ πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. 
         ε) O θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ 

 
  β.  Πιζηοποιηηικό ςμμόπθυζηρ (Certificate of Conformity), κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ παξαδηδφκελνπ πιηθνχ κε ηα 
αλαγξαθφκελα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ζηνλ Πίλαθα Πξνκεζεπηέσλ Τιηθψλ ηεο 
παξνχζεο. Σν ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο, γίλεηαη απνδεθηφ κφλν 
εθφζνλ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ (Line Item Manufacturer). 
 
 3. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο 
έιεγρνο θαζψο θαη πξαθηηθή δνθηκαζία απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ NMIOTC 
παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Πξνκεζεπηή.    
  
  4. Απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν 
(παξαιαβήο ή απφξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ηα ζπκβαηηθά 
πιηθά, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζίαζε ηνχην 
απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη 
ζρεηηθά. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
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 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόππιτηρ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 
ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή NMIOTC, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή 
ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί 
λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ζε πεξίπησζε πνπ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.   
  
 2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ, πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 

πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί 

νξηζηηθά.  ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ 

πνζφηεηα   πνπ  απνξξίθζεθε   θαη  αληηθαηαζηάζεθε  κέζα   ζε   20  εκέξεο  απφ  

ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε 

πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ 

παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 

θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηα ηζρχνληα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΗΡΧΜΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

       Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη 
ηα θάησζη: 
 

1.   Πξσηφθνιιν Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ / πιηθψλ. 
 

2.    Θεσξεκέλν Σηκνιφγην γηα ηελ Πξνκήζεηα Τιηθνχ / Τιηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή  
θαη Γειηίν Απνζηνιήο. 
 
    3.   Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε ηζρχ.  

 

Άπθπο 9 

ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ- ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

     ηελ πεξίπησζε πνπ: 

 α. Λήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί 

έγθαηξα, απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα, αίηεκα παξάηαζεο ή  
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 β. Λήμεη ν παξαηαζείο ρξφλν παξάδνζεο  

ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηνλ νπνίν 

επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 

4412/16 (Α’ 147), θπξψζεηο. 

 

Άπθπο 10  

ΚΡΑΣΗΔΙ 

     1. Οη θξαηήζεηο κε ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ν πξνκεζεπηήο είλαη: 
 
           α. Τπέξ Μ.Σ.Ν 4 % 
           β. Τπέξ ΔΛΟΑΝ 2 % 
           γ. Τπέξ Γεκνζίνπ 0,144% 
           δ. Τπέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0, 
07252% 
           ε. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 0,06216% 
 
               ύνολο: 6,27868% 
 
 
     2.  Δπηπξφζζεηα κεηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεη παξαθξάηεζε Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ (6,27868%). Λακβάλνληαο ππφςε, ηελ ππαγσγή ηνπ 
NMIOTC ζε εηδηθφ θαζεζηψο ζπκθψλσο ηνπ Ν. 2859/2000 ππνπεξ. γγ΄, πεξ. ζη΄, 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ζηελ πξνζθνξά θαη ζην «Σηκνιφγην γηα 
ηελ Πψιεζε Αγαζψλ - Γειηίν Απνζηνιήο» δελ ζα πεξηιακβάλεηαη Φφξνο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). 
 
     3.  Απφ ην ΓΣΠΝ ρνξεγείηαη βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2. 
. 

 

     Άπθπο 11  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

     1. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αληηδηθίαο κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο ζα ηζρχεη ε αθφινπζε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο: 

 α.        Ο Ν. 4412/16 (Α’147) 

           β. Ζ παξνχζα ζχκβαζε 
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 γ. Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε 

 δ. Ζ δηαθήξπμε  

           ε.       Ζ Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

          ζη.      πκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

     2. Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα 

δηαηεζνχλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

     3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16. 

     4.  ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε ζε ηξία (3) 

πξσηφηππα αξηζκεκέλα, έλα γηα ηνλ αλάδνρν θαη δχν (2) αληίγξαθα γηα 

ππεξεζηαθή ρξήζε. Απφ απηά κφλν ην κε αξηζ. 1 πξσηφηππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο. 

     5.  Ζ παξνχζα χκβαζε, αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε θαη απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ                                                            Ο Γιοικηηήρ NMIOTC 

                                                                                   Αξρηπινίαξρνο Π. Παπαληθνιάνπ ΠΝ 

                                                                                         ………………………    

(Τπνγξαθή-ηνηρεία-θξαγίδα Δηαηξείαο)                                                                      

 

                                                                                         Γηα ηελ αθξίβεηα 
                                                                           Πισηάξρεο (Ο) Α. Κιάδνο  ΠΝ 
                                                                                          ΑΝΔΠ/ΚΔΝ  
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Παξάξηεκα «Α» ζηελ ππ’ αξηζκφλ                            ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

……/2020 χκβαζε                    ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

                                                                                    ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

                                            Μαξάζη,  30 Ηνπλ.  20 

            

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

 

Α/Α Πεπιγπαθή Μ/Μ 
ΤΝ. 

ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΤΝΟΛΟ 

1. 

Ππξνκαρηθά Δθπαηδεχζεσο 

Γηακεηξήκαηνο 9mm ζπκβαηά γηα 

εθπαηδεπηηθά φπια MP-9 ΚΑΗ 

GLOCK-17 Κφθθηλνπ ρξψκαηνο   

ΣΔΜ 9.000 …….€ …………..€ 

2. 

Ππξνκαρηθά Δθπαηδεχζεσο 

Γηακεηξήκαηνο Γηακεηξήκαηνο 

5.56mm ζπκβαηά γηα εθπαηδεπηηθά 

φπια M-16 ΚΑΗ Μ-4  Κφθθηλνπ 

ρξψκαηνο   

TEM 33.000 ……€ …………..€  

  χλνιν …………€ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Z» ζηε ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  02/20      ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
Φ.600/ 97/1059/.623             ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 
                                                        ΓΝΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
                  Μαξάζη,  30   Ηνπλ 20 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΡΟΤΟΡΗΣ (NMIOTC)] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *77437+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΜΑΑΘΙ, ΧΑΝΙΑ,  73200] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ρλωτάρχθσ (Ο)Α. Κλάδοσ ΡΝ] 

- Τθλζφωνο: *28210-85719] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *nmiotc_finance@navy.mil.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.nmiotc@nato.int] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): Ρρομικεια Ρυρομαχικϊν Ρροςομοίωςθσ Εκπαιδεφςεωσ (Χρωμοβολίδων) [35330000-6] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικεια] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *1] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[Φ.600/             /] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

20PROC006946014 2020-06-30



52 
 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
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τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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