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Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Σύναψης
Συµφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού
Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ), Προϋπολογιζόµενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα
Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων
Κρατήσεων Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α/Α Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ)
Αναθέτουσα Αρχή
Επιχειρησιακός Φορέας

25427
ΓΕΝ/Ε2
ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ
ΑΕΠ/ΚΕΦΝ
Υπηρεσία
που
διενεργεί
το
Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθµώνος,
διαγωνισµό
Τ.Κ. 10 561.,Αθήνα
Είδος διαγωνισµού
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Κριτήριο κατακύρωσης
Χαµηλότερη Τιµή
∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας www.promitheus.gov.gr
διαγωνισµού
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, ώρα 07:00 πµ
υποβολής προσφορών
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, ώρα 23:59
υποβολής προσφορών
Ηµεροµηνία
αποσφράγισης
Τρίτη 2 Αυγούστου 2016, ώρα 09:00 πµ
προσφορών
Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού
Αντικείµενο διαγωνισµού
∆ιακλαδικού
Κέντρου
Υποβοηθούµενης
Αναπαραγωγής ΝΝΑ
Κωδικός CPV
33141620-2 «Ιατρικός εξοπλισµός»
Παράδοση εντός εξήντα (60) ηµερών και
∆ιάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο
συντήρηση για δέκα (10) έτη
Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ηµεροµηνία
αποστολής
για
δηµοσίευση
στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
ΤΥΠΟ
Ηµεροµηνία
ανάρτησης
στη
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Έχοντας υπόψη:
α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70).
β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών».
γ. Το Ν.3871/10 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» και τις διατάξεις
του Ν. 4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
δ. Το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 «Υπαίθριο Εµπόριο
και άλλες ∆ιατάξεις».
ε. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την Υποχρεωτική
Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοίκητων
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες ∆ιατάξεις».
στ. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων ….. και
άλλες διατάξεις».
ζ. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
η. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις».
ι. Το Π∆ 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε
µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
ια. Το Π∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ιβ. Το Π∆ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
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ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).
ιδ. Πα∆ 6-3/09/ΓΕΝ «∆ιαδικασίες Προµηθειών «Μη Αµυντικού Υλικού»,
Παροχής Υπηρεσιών Και Εκτέλεσης Εργασιών Του ΠΝ»
ιε. Τον Ν.3886/10 «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµοσίων
Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
ιστ. Τον Ν.3580/07 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

από

το

ιζ. Το Άρθρο 24, Ν.3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
ιη. Τον Ν.3918/11 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις».
ιθ. Το Άρθρο 14, Ν.4052/12 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή
του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες
διατάξεις».
κ. Την ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
κα. Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ υπ’ αριθµόν 37 από 10 Ιουν 16
κβ. Φ. 646.6/2/163089/Σ.1707//15 Ιουν 16/ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ (Εντολή ∆ιενέργειας
υπ’ αριθµόν 04/16/ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ))
∆ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
1. Ανοικτό
Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό,
µε
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, Προϋπολογιζόµενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα
Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων
Κρατήσεων Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων», σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς
Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
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2.
Ηµεροµηνία
Ηµεροµηνία
Ηµεροµηνία
αποστολής
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
αποστολής
αποστολής
για
ΠΡΟΣ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
δηµοσίευσης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
για
δηµοσίευση
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
στον
δηµοσίευση
στην
Ηµερήσιο
στο ΦΕΚ
Εφηµερίδα
ΝΑΙ
Tύπο
της Ε.Ε.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ
ΟΧΙ
Ανά είδος για τα είδη
Πίνακα «Α», Προσθήκης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
«1», Παραρτήµατος «Α»
17-06-2016
17-06-2016
17-06-2016
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
Για το σύνολο των ειδών
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Πίνακα «Β», Προσθήκης
«1», Παραρτήµατος «Α»
ΟΧΙ
3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

17-06-2016

27-07-2016

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού καθορίζεται:
α. Η 02-08-2016 (ηµεροµηνία)
β. Ηµέρα Τρίτη (ηµέρα)
γ. Ώρα 09:00 π.µ. (ώρα)
5. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 2707-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6
του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
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6. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις (560.800,00€, άνευ ΦΠΑ,
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων υπέρ δηµοσίου και τρίτων) για το σύνολο της
προµήθειας θα διατεθούν από ΚΑΕ 1925 Π/Υ ΓΕΝ ετών 2016-2017-2018 κατόπιν
µεταφοράς σε αυτόν πιστώσεων από οικείους ΚΑΕ των δύο έτερων Κλάδων των
Ε.∆., ( ΣΞ και ΠΑ) καθώς και των τριών Σωµάτων Ασφαλείας (ΕΑ – ΛΣ –ΠΥ) ή
εναλλακτικά από πιστώσεις διαχείρισης νοσηλίων του ΝΝΑ.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Έλληνες Πολίτες
Αλλοδαποί
Νοµικά Πρόσωπα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
Ενώσεις Προµηθευτών
Συνεταιρισµοί

Τα ως άνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο
πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, Π∆ 60/07).
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά του
Παραρτήµατος «B». Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει
απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων τους
στην Ελλάδα.
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
(2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
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και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
(3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
(α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου
.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του Π∆ 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
β. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
9. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω
παραρτήµατα τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης
διακήρυξης:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

«Στοιχεία των προς προµήθεια ειδών»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
«Γενικοί Όροι»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
«Ειδικοί Όροι»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
«Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
«Τεχνική Προδιαγραφή»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
«Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
«Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο»: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»

11. Η Ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει
κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
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τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο
του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως
τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή µπορεί να
συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα
έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους
προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των
ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
13. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης:
α. Θα δηµοσιευτεί:
(1) Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος
της Κυβερνήσεως.
(2) Σε δύο (2) ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας
κυκλοφορίας.Το κόστος ∆ηµοσίευσης θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 4, άρθρου 4, Π∆ 118/07.
(3) Στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr
β. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος για ευρεία διανοµή.
14. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην
ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
15. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους Προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους.
16. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα.
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17. Η συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων και πλαισίωση ΑΕΠ µε δύο
συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ή µε µέριµνα
της ∆ιενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας (ΑΕΠ).
18. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα και τα παραρτήµατά της
19. Η Υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του
λόγου στους συµµετέχοντες
20. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
21. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο
(ΓΕΝ.∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε-IV) ως προς την νοµιµότητα του.
22. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από εισήγηση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Α. Κυριάκου
∆ιευθύντρια ∆Γ/ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»
«∆»
«Ε»
«ΣΤ»
«Ζ»

Στοιχεία των προς προµήθεια ειδών
Γενικοί Όροι
Ειδικοί Όροι
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Τεχνική Προδιαγραφή
Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης
Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο

Υποναύαρχος ∆. Χέλµης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αποδέκτες για Πληροφορία
-ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
-ΥΕΠΘΑ/Γ∆ΟΣΥ
-ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ
-ΓΕΕΘΑ/ΕΓΥ
-ΓΕΕΘΑ/ΕΓΕ
-ΓΕΕΘΑ/Γ3
-ΓΕΣ/ΕΓΑ
-ΓΕΑ/ΕΓΑ
-ΕΓΑ/ΓΕΝ (Άνευ Παραρτηµάτων)
-Γρ. Υ/ΓΕΝ (Άνευ Παραρτηµάτων)
-ΓΕΝ/∆ΥΓ (Άνευ Παραρτηµάτων)
-ΓΕΣ/∆ΟΙ
-ΓΕΣ/∆ΥΓ
-ΓΕΑ/∆ΟΙ
-ΓΕΑ/∆ΥΓ
-ΓΕΝ/∆ΚΕ (Άνευ Παραρτηµάτων)
-ΓΕΝ/Ε2 (3 αντίγραφα)
-ΓΕΝ/∆Ι∆Η∆Ε (Άνευ Παραρτηµάτων)
-ΝΝΑ
-Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ:
210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr (Ευρεία
Κοινοποίηση)

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/284719/Σ.1994
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φορέας Προορισµού
Προϋπολογιζόµενη
∆απάνη
Βαρύνει Π/Υ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός ∆ιακλαδικού Κέντρου
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού
Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ)
33141620-2 «Ιατρικός εξοπλισµός»
Ως Παράρτηµα «Ε» Παρούσης
Ως Πίνακες Προσθήκης «1» Παρόντος Παραρτήµατος
EA
Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ)
560.800,00 €, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων
κρατήσεων
Πιστώσεις ΚΑΕ 1925 ΓΕΝ/∆ΥΓ και ∆ιαχείρισης
Νοσηλίων ΝΝΑ
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της
Σύµβασης
ΝΝΑ
ΝΝΑ
Εντός του συµβατικού χρόνου παράδοσης
6,2476%
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Κατά την πληρωµή των ειδών θα παρακρατείται ο
προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64,
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (4%) εφόσον
απαιτηθεί παρακράτηση.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
«1» Πίνακας Προµηθευτέου Υλικού
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΟ Φ.603.1/17/ 284719 /Σ.1994
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ «Α»
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

Περιγραφή Υλικού
(µαζί µε τη
συντήρηση)
Σταθµός εργασίας
IVF ωοληψίας και
µεταφοράς
Σταθµός εργασίας
IVF Εµβρυολογίας
Επωαστής CO2
(160LT)
Επωαστής CO2
(50LT)
Σύστηµα TIMELAPSE
Ψυγείο εργαστηρίου
Σταθµός εργασίας
ICSI
Αντικραδασµικό
τραπέζι
Συσκευή
καθαρισµού αέρα
Θερµοθάλαµος
Σύστηµα
παρακολούθησης
καταγραφής &
ειδοποίησης
κρίσιµων
παραµέτρων
εργαστηρίου IVF
Σύστηµα µέτρησης
θερµοκρασίας
Συσκευή µέτρησης
Ph

Τιµή
Συνολικό
Μονάδας εκτιµώµενο
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ∆Α
Ποσότητα
CPV
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€) άνευ
κόστος (€)
ΦΠΑ
(άνευ ΦΠΑ)
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202

331416202

331416202
331416202

EA

1

43.000

43.000

EA

1

43.000

43.000

EA

3

12.500

37.500

EA

3

10.333,33

31.000

EA

1

44.000

44.000

EA

2

2.000

4.000

EA

1

117.000

117.000

EA

1

6.000

6.000

EA

3

2.500

7.500

EA

2

2.000

4.000

EA

1

44.000

44.000

EA

1

2.000

2.000

EA

1

2.000

2.000
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Συσκευή µέτρησης
CO2
Σετ πιπετών
Σύστηµα θέρµανσης
φιαλιδίων ωοληψίας
Σύστηµα αντλίας
ωοληψίας
Σταθµός εργασίας
σπέρµατος
Φυγόκεντρος
∆οχείο
αποθήκευσης µε
τροχήλατη βάση
∆οχείο πλήρωσης µε
τροχήλατη βάση
Θερµαινόµενο
τραπέζι ωοληψίας
Έγχρωµος
υπερηχοτοµογράφος
σύγχρονης
τεχνολογίας για
µαιευτική –
γυναικολογική και
IVF χρήση

Α-1-2

331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202
331416202

331416202

EA

1

2.000

3.000

EA

3

2.000

6.000

EA

2

1.500

3.000€

EA

1

5.000

5.000

EA

1

25.000

25.000

EA

1

6.000

6.000

EA

4

3.500

14.000

EA

1

5.000

5.000

EA

1

6.500

6.500

EA

3

24.000

72.000

Σύνολο (€)

530.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ «Β» (ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ)
Τιµή
Συνολικό
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ∆Α
Μονάδας εκτιµώµενο
Περιγραφή
Ποσότητα
Α/Α
CPV
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(€) άνευ
κόστος
ΦΠΑ
(άνευ ΦΠΑ)
Κέντρα Φιαλών 33141620ΕΑ
1
3
4.000
12.000
2
Τερµατικές
ΕΑ
διατάξεις
331416202
28
700
16800
εργαστηριακών
2
αερίων
Πίνακας
ΕΑ
331416203 συναγερµών
1
1500
1500
2
αερίων
Σύνολο
30.300,00
Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ
ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ
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Άρθρο 1
Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η σύναψη συµφωνίας πλαίσιο για
δύο (2) έτη για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού
Κέντρου Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ),
Προϋπολογιζόµενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ
(560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συµπεριλαµβανοµένων Κρατήσεων Υπέρ ∆ηµοσίου και
Τρίτων. Η ανάδειξη θα διενεργηθεί µε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό
∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή επί των ειδών του
Παραρτήµατος «Α», σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις της παρούσας
και µε βάση την Τεχνική Προδιαγραφή, ως παράρτηµα «Ε».
2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να συνάψει συµφωνία πλαίσιο για δύο (2)
έτη και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
Άρθρο 2
Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται
από τις διατάξεις του Π.∆. 118/07, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
(www.gge.gr-Γεν./∆νση
Κρατικών
ΠροµηθειώνΝοµοθετικό Πλαίσιο).
2. Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄
2677//21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆.
60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 3
∆ικαίωµα Υποβολής Προσφοράς
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
α. Τα φυσικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά.
β. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
γ. Οι Συνεταιρισµοί.
δ. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π∆ 118/2007).
2. Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
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Συµβάσεων (Σ∆Σ) στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139), υπό τον όρο ότι η
σύµβαση καλύπτεται από τη Σ∆Σ (άρθρο 4 Π∆ 60/2007)
3. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Ανάδοχος» αφορά
όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι ενώσεις
υποψηφίων αναδόχων και οι κοινοπραξίες υποψηφίων αναδόχων δεν
υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλλουν την προσφορά τους.
Άρθρο 4
Προσόντα και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του
ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά τα
δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου
.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆.118/2007, το Ν.4155/13 και το άρθρο
11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
α. Φυσικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται ψηφιακά από τον
προσφέροντα (δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής) και φέρει ηµεροµηνία
εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (σύµφωνα και µε το άρθρο 3,
Ν.4250/14), στην οποία:
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού ή
της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.
(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς τους:
1/ ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για
κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2
άρθρου 6 του Π.∆.118/07.
2/ ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην
περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις.
3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/07.
4/ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
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στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/07.
5/ ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.
(2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07.
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆
118/07.
∆ιευκρίνηση: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
(2) Εάν προσφέρουν συσκευασµένα προϊόντα, οχήµατα, ελαστικά,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, λιπαντικά ελαίων, ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, πρέπει να προσκοµίσουν και υπογεγραµµένη σύµβαση
συνεργασίας υπό το αντίστοιχο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆),
σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, κατά τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α’
179) και των άλλων ισχυόντων νοµοθετηµάτων.
∆ιευκρίνηση: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης,
διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.

εφόσον

συµµετέχουν

στο

(4) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει και υπογεγραµµένη ψηφιακά, µε την οποία θα
δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι:
(α) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.
(β) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
(γ) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(δ) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του
υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(ε) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην
προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους.
(στ)
Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για
την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε αναβολή ή
ακύρωση του διαγωνισµού, ή υπαναχώρηση της Αναθέτουσας Αρχής.
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(ζ) Η επιχείρηση του δεν απασχολεί ή εκµεταλλεύεται ανηλίκους
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
(η) ∆εν θα χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους
µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµατικούς για
τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία, βάσει του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73.
(θ) Η προσφορά τους καλύπτει το σύνολο της ποσότητας
του/των είδους/ών / υπηρεσίας/ών που προσφέρει.
(ι) Τα προσφερόµενα είδη / υπηρεσίες είναι σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
(1) Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την συµµετοχή φυσικών
προσώπων ηµεδαπών και αλλοδαπών της ανωτέρω παραγράφου. ∆ιευκρινίζεται
ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται από αυτούς.
(2) Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την
απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα:
(α) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου
Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
1/ ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
2/ ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
3/ Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο
από την αρµόδια Αρχή.
4/ Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
(β) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):
1/ Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού,
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
2/ Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την
αρµόδια Αρχή.
(γ) Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
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1/ Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά
έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω
υποπαραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για
τους ηµεδαπούς.
2/ Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει
κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη ∆ήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.
γ. Συνεταιρισµοί
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75)
αφορούν τον Πρόεδρο του ∆.Σ και υπογράφονται από αυτόν.
δ. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε
µέλος, που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
(2) ∆ήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, ψηφιακά
υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείµενο εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.
2. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή
δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'
75) ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην κατά τα
άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες υποψηφίων.
3. Προσφορά Ενώσεων/Κοινοπραξιών
α. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη, που αποτελούν την ένωση ή την
κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Β-8

πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
β. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης
της λουτροθεραπείας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
γ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
δ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης
της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
∆ιευκρίνιση 1: Οι υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Ειδικότερα, οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την
ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην
ΚΕΦΝ/ΑΕΠ, εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, εφόσον δεν έχουν
εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ.
∆ιευκρίνιση 2: Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1α(1) απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισµού, να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της
προσφοράς υποβολής µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
∆ιευκρίνιση 3: Οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της
προσφοράς υποβολής µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
επιφέρει τον αποκλεισµό του υποψήφιου αναδόχου από το διαγωνισµό και την
επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π∆ 118/2007.
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Άρθρο 5
Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης και Υποβολής Προσφορών
1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να
υποβάλουν εµπροθέσµως ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά τους
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Π∆ 118/2007 καθώς και της ΥΑ Π1/2390/1610-2013.
2. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική
µορφή ως κατωτέρω:
─ Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» και
─ Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
3. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς περιλαµβάνονται :
α. Τα ζητούµενα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (νοµιµοποιητικά στοιχεία
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά), τα οποία προσδιορίζονται στις οικείες
παραγράφους του άρθρου 4 της παρούσας.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία παραπάνω παραγράφου
πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της, µέσα στον ίδιο ηλεκτρονικό
φάκελο.
β. Τα ζητούµενα ∆ικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς που θα
τεκµηριώνουν την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του Παρατήµατος
«Ε». Ειδικότερα, θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεκµηριωτικό
υλικό) και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά
του υποψήφιου αναδόχου και θα απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται
στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Στον υποφάκελο επί ποινή απόρριψης αυτό
περιλαµβάνονται:
(1) ∆ήλωση της χώρας κατασκευής των προϊόντων
(2) ∆ήλωση της Μονάδας καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της,
εφόσον το προϊόν κατασκευάζεται από τον ίδιο τον προσφέροντα
(3) ∆ήλωση της προσφερόµενης χρονικής εγγύησης των υπό
προµήθεια ειδών.
(4) Τα τεχνικά στοιχεία του Παραρτήµατος «Ε».
(5) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει και υπογεγραµµένη ψηφιακά (βλ. ∆ιευκρίνιση
3) για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
∆ιευκρίνιση 4: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα
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παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή.pdf.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
∆ιευκρίνιση 5: Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται
επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
τύπου σε µορφή pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
∆ιευκρίνιση 6: Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία
του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην
ΑΕΠ εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς
∆ιευκρίνιση 7: Τυχόν
ηλεκτρονικά
υποβαλλόµενα
τεχνικά
φυλλάδια
(prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε
αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως
υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε
βάση τις εν λόγω διατάξεις.
4. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια
από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα
µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές
που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις
οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης.
∆ιευκρίνιση 8: Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf.
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5. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.
7. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς
8. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην
ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, σε σφραγισµένο φάκελο µε
εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής
προσφοράς», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την
Υπηρεσία µε απόδειξη.
9. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή
επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
10. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα
φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄
74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται
υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον
5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει
κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή
άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.
11. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
12. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση
ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Β - 12

13. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς
14. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:
α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π∆ 118/2007 που
υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
είτε της συµφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύµβασης, πρέπει να φέρουν
εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισµού .
β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
γ. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
δ. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη
ε. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Αρµόδιας Επιτροπής.
στ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013.
ζ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς.
η. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές είτε
ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισµού κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας
Αρχής, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής είτε ζητούνται απ’
ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και
υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν
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θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων αναδόχων ζητούνται
και θα πρέπει να δίνονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση
εγγράφως (αν ζητηθεί) εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.
θ. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παράγραφο 4 του Π∆ 118/2007).
ι. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία, θα
απορρίπτονται. Προσφορές οι οποίες στην τεχνική περιγραφή ή στο φύλλο
συµµόρφωσης-τεκµηρίωσης κ.λ.π. είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες
αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και θα απορρίπτονται της
περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης
ια. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη.
ιβ. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
ιγ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
ιδ. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη
σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.
ιε. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη»,
«συµφωνούµε και αποδεχόµεθα» κ.λ.π..
ιστ. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς
χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή
άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
ιζ. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού.
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ιη. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Άρθρο 6
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί
τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού,
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά µε τον
παρεχόµενο από το σύστηµα τρόπο) εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή
βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της
αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή, οι
προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της
ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που τυχόν έχει κατατεθεί.
5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά
του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος
της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
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Άρθρο 7
Προσφερόµενη Τιµή

1. Η τιµή προσφοράς είναι δεσµευτική για τον υποψήφιο ανάδοχο µέχρι
και την οριστική παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών.
2. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους
υποψήφιους αναδόχους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές), οι δε
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να
ευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια
ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
Προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέες τιµές ή να τις
τροποποιήσουν.
5. Το συνολικό και επιµέρους κόστος της προµήθειας (άνευ ΦΠΑ) δεν
µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό και επιµέρους προϋπολογισθέν ύψος (άνευ
ΦΠΑ) της δαπάνης κόστος.
6. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής και ο χρόνος παράδοσης
των ειδών συνδεθεί µε την λήψη της, η αντισυµβαλλόµενη εταιρεία υποχρεούται να
προσκοµίσει στην υπηρεσία την προβλεπόµενη από το νόµο εγγυητική επιστολή
για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ηµεροµηνίας και
στην περίπτωση που δεν προσκοµιστεί η εγγυητική επιστολή για την λήψη της
προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης µετρά από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Άρθρο 8
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιµών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο
πιστοποιηµένο στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού) εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, όπως καθορίζεται στην Παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση
των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα
οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
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αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
4. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των
τιµών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 9
∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγισης Προσφορών –
Κατακύρωσης
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το πιστοποιηµένο
στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των
προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη
διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά
των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο θα
αποσφραγίσει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει το
σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση το αρµόδιο συλλογικό όργανο
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό
αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται
από τα µέλη του και υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή.
δ. Στη συνέχεια προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την
νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των
τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές
προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό ή
µε το ίδιο ανωτέρω υποπαραγράφου πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης
απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των
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συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη
λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού.
στ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την
Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους
συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ζ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –
τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν
έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε
χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα
διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
η. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο
συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από
το σύστηµα.
θ. Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, κατά την
οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και
όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Το
αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό (σε περίπτωση
µόνο που κάποια εκ των οικονοµικών προσφορών κριθεί απορριπτέα) επί της
αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων και το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. Σε
διαφορετική περίπτωση, όπου δηλαδή όλες οι οικονοµικές προσφορές κρίνονται
αποδεκτές, τότε δεν συντάσσεται πρακτικό, αλλά καλείται ο µειοδότης να προβεί
στην κατάθεση των δικαιολογητικών µειοδότη.
ι. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα
την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική
ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους
συµµετέχοντες για ενηµέρωση.
ια. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της
εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο, ο/οι προσφέρων/ροντες,
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση κατά το
άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.∆.
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118/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφο 6 του Π.∆. 118/2007.
∆ιευκρίνιση 9: Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), πιστοποιητικά και
λοιπά έγγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και
εντύπως κατ’ αναλογία σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις παρόντος παραρτήµατος.
ιβ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε
χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται µε ανακοίνωση,
ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν
γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι
µειοδότης/ες προβούν σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών ενωρίτερα
από τη χρονική προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών που τους έχει δοθεί, τότε
οφείλουν να ενηµερώσουν εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των
απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε
έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να
πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών.
ιγ. Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά
προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος,
ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του/ων
αναδειχθέντα/ων µειοδότη/ων.
ιδ. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του
ανωτέρω φακέλου, το αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση για
την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε πρακτικό
γνωµοδοτεί / προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
ιστ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου,
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης.
2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του
συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα,
ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους
συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες
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στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις –
συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.
β. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των
δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής
ενστάσεων ή/και της εξέταση αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί προσδιοριζόµενο
σε κάθε απόφαση κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την
πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
γ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
ε. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
προς σύναψη σύµβασης είναι η «χαµηλότερη τιµή ανά είδος». Η αξιολόγηση των
προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Π∆
118/2007.
στ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία αποστολής
της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει
πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο
υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
ζ. Κατά την ίδια διαδικασία της ανωτέρω υποπαραγράφου
υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συµπληρώσεων.
η. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού προς σύναψη
σύµβασης θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος σε όλους τους
συµµετέχοντες που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές.
3. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών το
αρµόδιο συλλογικό όργανο, υποβάλει αρµοδίως για έγκριση τα πρακτικά τα οποία
δύναται να συµπτυχθούν και περιλαµβάνουν και επιµέρους στάδια (ηλεκτρονικής
και έντυπης αποσφράγισης/αξιολόγησης).
Άρθρο 10
Απόρριψη Προσφορών
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η προσφορά του
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υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες
από τις περιπτώσεις που στους όρους της παρούσας διακήρυξης αναφέρονται.
Άρθρο 11
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι
η χαµηλότερη τιµή για το είδος / υπηρεσία του Παραρτήµατος «Α». Η αξιολόγηση
των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Π∆
118/2007.
2. Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής, αξιολογούνται µόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς
όρους της ∆ιακήρυξης.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της
αρµόδιας Επιτροπής.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις
της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίζεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά υποψηφίου αναδόχου που πληροί
ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία
ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο
ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό
τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις
απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο
προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον
ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το
προσφερόµενο είδος, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο,
ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
5. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου
6 του Π∆ 118/2007 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση
γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆/τος, υπόκειται σε
κυρώσεις σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 118/2007.
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Άρθρο 12
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Η Αρµόδια Επιτροπή µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει τα κατωτέρω
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 21 του Π∆ 118/2007:
α. Κατακύρωση
χαµηλότερη τιµή.

στον

υποψήφιο

ανάδοχο

που

προσφέρει

τη

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 21 περίπτωση δ', ε', στ' και ζ' του Π∆ 118/2007. Σε
περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
γ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής
περιπτώσεις:
(1) Όταν η Υπηρεσία δεν χρειάζεται πλέον τα προσφερόµενα είδη.
(2) Όταν συντρέχουν αιτιολογηµένοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος
που επιβάλλουν την µαταίωση.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή µε
βάση την κείµενη νοµοθεσία και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παραγράφου 1 του Π∆ 118/2007. Υπό
την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, µε την ανακοίνωση της
κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Ο/οι Ανάδοχος/οι στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε/αν η προµήθεια
ειδών / παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής συµφωνίας πλαίσιο, προσκοµίζοντας, την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της
συνολικής αξίας της συµφωνίας πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο
που του/ς ανατέθηκε (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και αφού προσκοµισθούν
τυχόν λοιπά ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα. Ο/οι Ανάδοχος/οι
µπορεί/ουν να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο το
αργότερο µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.
4. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο
χρόνο κωλύεται η σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5
του Ν.3886/10.
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 22Α του Π∆ 118/07, η συµφωνία – πλαίσιο και οι
εκτελεστικές της συµβάσεις αποστέλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κατά τις οικείες διατάξεις. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν
συνάπτεται είναι άκυρη. Προς τούτο, διαβιβάζεται από την Υπηρεσία φάκελος µε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ιδίως δε µε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει
κατά την κείµενη νοµοθεσία τον αποκλεισµό του/ων Ανάδοχου/ων. Ο έλεγχος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο αρµόδιο Κλιµάκιο. Μετά την
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ολοκλήρωση του ελέγχου και εφόσον αυτός αποβεί θετικός, η συµφωνία µπορεί να
υπογραφεί µετά την άπρακτη συµπλήρωση προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία, στη διάρκεια της
οποίας (προθεσµίας) µπορεί να υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του
Κλιµακίου από όποιον έχει έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 13
Κατάρτιση Σύµβασης
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η
συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα.
2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο
τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον
διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της συµφωνίας
πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ'
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
Τυχόν υποβολή σχεδίων της συµφωνίας πλαίσιο από τους υποψηφίους µαζί µε τις
προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή
της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη
παραγγελία ειδών / εργασιών.
4. Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
5. Η συµφωνία πλαίσιο που υπογράφεται θα καταρτιστεί στην ελληνική
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την
Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας και σε κάθε
περίπτωση θα περιλαµβάνει αυτά που αναφέρονται κατ’ αναλογία στο άρθρο 24
παράγραφο 2 του Π∆ 118/2007.
6. Τροποποίηση της συναφθείσας συµφωνίας πλαίσιο επιτρέπεται µόνον
σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, µετά από προηγούµενη σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου.
7. Η συµφωνία πλαίσιο θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα είδη / οι
υπηρεσίες και έγινε η αποπληρωµή του αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις απόρροια των
εκτελεστικών συµβάσεων.
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β. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
8. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος που έχει κληθεί να υπογράψει την
συµφωνία πλαίσιο δεν προσέλθει εντός της χρονικής προθεσµίας του που του έχει
τεθεί (ως άρθρο 12) ή/και δεν έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
ανακαλείται η δυνατότητα συµµετοχής του σε αυτή µε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής και οποιοδήποτε έννοµο αποτέλεσµα απορρέει ένεκα αυτής. Σε αυτή την
περίπτωση η Αναθέτουσα µπορεί να καλέσει τον επόµενο υποψήφιο ανάδοχο για
να συµµετέχει στην συµφωνία πλαίσιο εφαρµόζοντας αναλογικά την προγενέστερη
διαδικασία.
Άρθρο 14
∆ιαδικασία Ανάθεσης Εκτελεστικών Συµβάσεων
1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφούν
εκτελεστικές συµβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών / εργασιών που θα
πραγµατοποιηθεί.
2. Με µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για
την κάθε παραγγελία των ειδών / εργασιών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται
στον/ους µειοδότη/ές που έχουν υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και
καλείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων
σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση ανάθεσης.
3. Οι ανάδοχοι υποβάλουν επικαιροποιηµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει και
υπογεγραµµένη ψηφιακά, (βλ. ∆ιευκρίνιση 3) στην οποία να δηλώνουν ότι
εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης
(διαγωνισµός σύναψης συµφωνίας - πλαισίου).
4. Επιπλέον, µόνον εφόσον από την αναθέτουσα αρχή απαιτηθεί, ο
µειοδότης πάροχος της κάθε εκτελεστικής σύµβασης, οφείλει να καταθέσει
επικείµενων των κατακυρωτικών αποφάσεων:
α. Επικαιροποιηµένα τα ∆ικαιολογητικά Μειοδότη, που ζητήθηκαν κατά
την κατακύρωση της συµφωνίας πλαισίου και όποιο άλλο κατά την κρίση της
αναθέτουσας Αρχής δικαιολογητικό του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήµατος
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ.

που

5. Η υποβολή των δικαιολογητικών-φακέλων γίνεται κατ’ αναλογία
σύµφωνα µε την διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµφωνίας πλαίσιο.
Άρθρο 15
Κατάρτιση Εκτελεστικών Συµβάσεων
1. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην
παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα.
2. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης / ανάθεσης και µε την
επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα
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συµβαλλόµενα µέρη εκτελεστική σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα
άρθρα 22Α παρ. 6 και 24 του Π∆ 118/07.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόµενα από το παρόν
Παράρτηµα.
Άρθρο 16
Παράδοση – Παραλαβή
1. Η παράδοση και παραλαβή της των ειδών θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ε» της
παρούσας διακήρυξης.
2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Πολεµικού Ναυτικού και σε
περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, αυτά υποβάλλονται
για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή µετά σχετικών εισηγήσεων.
3. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης της
σύµβασης, εάν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους
όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να
αναφέρει αυτές στην Επιτροπή Παραλαβής και την Αναθέτουσα Αρχή, εντός
τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών
ευρηµάτων.
4. Εφ' όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις
διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, τότε η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει
πρωτόκολλο απόρριψης το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
5. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος
παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου (1/4)
αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 παράγραφο 2 του Π∆ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των
προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π∆ 118/2007). Εάν κατά τον
υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται
ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει
παραδοθεί το έργο, κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.
6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ανάδοχο.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα
βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την
εµπρόθεσµη παράδοση. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5, άρθρου 26 του Π∆ 118/07.
7. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που
υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται στην παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Άρθρο 17
Εγγυητικές Επιστολές

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 157 του Ν.4281/14 και την Κατευθυντήρια Οδηγία (ΚΟ) Νο 12 της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).
2. Εγγύηση Συµµετοχής για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό για την σύναψη
συµφωνίας πλαισίου δεν απαιτείται
3. Εγγύηση εκτέλεσης συµφωνίας – πλαισίου:
α. Για την εκτέλεση των όρων της συµφωνίας - πλαισίου, o πάροχος
των υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της,
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 0,5%, επί της
συνολικής αξίας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο ή του
τιµήµατος (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο που ανατέθηκε
σε αυτόν.
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος
από το συνολικό συµβατικό χρόνο της συµφωνίας πλαίσιο.
γ. Η εγγύηση αποδεσµεύεται κατ’ έτος, ισόποσα και αναλογικά,
επιστρεφόµενη στον πάροχο υπηρεσιών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης:
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή
που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς ΦΠΑ επί της
συνολικής συµβατικής αξίας που κατακυρώθηκε υπέρ του.
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος
από το συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα
συνηµµένα υποδείγµατα του αντίστοιχου Παραρτήµατος της παρούσης, ως αυτά
προέκυψαν από την Κατευθυντήρια Οδηγία (ΚΟ) Νο 12 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α:
7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ). ∆ιαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω
χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά την
εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόµενο που
καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη.
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Άρθρο 18
Πληρωµή

1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση
του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών
Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα
Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) στο όνοµα του αναδόχου, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του έργου και του τιµολογίου.
2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή
ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής
αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση
της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα άρθρα 25
παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.∆. 118/07. Σε περίπτωση επιλογής
πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την
ηµεροµηνία λήψεως αυτής µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής. Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων
γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25
ποσοστιαίες µονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ.
Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της
επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της
χορηγηθείσας προκαταβολής.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές
παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.
4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω
τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο
συµβατικός τρόπος πληρωµής. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να
απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό
οριζόµενα. Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει ο αγοραστής υπολογίζεται ως ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη
πληρωµή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς
συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες.
5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω
προθεσµία, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4152/13.
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6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π∆
118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή και ειδικότερα:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί
πιστώσει» και θα αναγράφει το IBAN του λογαριασµού του δικαιούχου και την
τράπεζα.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικείου ∆ηµοσίου
Ταµείου δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του αναδόχου.
δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής).
ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στα Παραρτήµατα
της παρούσης µε το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο και της εκτελεστικής
σύµβασης.
7. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% (για
προµήθεια υλικών) ή 8% (για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής
συµβατικής αξίας των ειδών / υπηρεσιών.
8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
γ. Στις λοιπές περιπτώσεις
παράγραφο 7 του Π∆ 118/2007.

που

αναφέρονται

στο

άρθρο

35

Σηµειώνεται ότι δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών / υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές απαιτήσεις κ.λ.π.).
9. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις
προµήθειες για κάλυψη αναγκών του ΠΝ, ως αυτές ισχύουν και αναλύονται /
περιγράφονται στο Παράρτηµα των Ειδικών Όρων παρούσης.
10. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
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Άρθρο 19
Κυρώσεις σε Βάρος του Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την
κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
2. Επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε την διαδικασία της
ανωτέρω παραγράφου 1 εφόσον δεν κατέθεσε προσφορά για την σύναψη
εκτελεστικής σύµβασης κατόπιν πρόσκλησης του από την Αναθέτουσα Αρχή
3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη /
υπηρεσίες ή δεν προέβη στις ανάλογες τροποποιήσεις επί των παρατηρήσεων
των αρµοδίων επιτροπών, όπως περιγράφονται στην παρούσα, µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του.
4. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την
ανάθεση ή από την σύµβαση, εφόσον:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν µε ευθύνη
της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την
ανάθεση ή την σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται κατ’ αναλογία στο άρθρο 34 παράγραφο 5 του Π∆
118/2007.
6. Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών / υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη
των κατ’ αντιστοιχία οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π∆ 118/2007, που
παρουσιάζονται παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να
επηρεάζεται η καταλληλότητά της και η δυνατότητα αξιοποίησής των ειδών /
υπηρεσιών, είναι δυνατή η παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής,
έπειτα από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27
του Π∆ 118/2007.
7. Σε περίπτωση που τα είδη / υπηρεσίες παραδοθούν µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και µέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 26 του Π∆ 118/2007 επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου οι κατά
περίπτωση κυρώσεις, κατά τη αντίστοιχη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 32 του
Π∆ 118/2007. Οι ρήτρες καθυστέρησης της παράδοσης των ειδών / υπηρεσιών θα
περιέχονται στη σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την
πληρωµή του αναδόχου.
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8. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.
9. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν του
αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε αντίστοιχη απαίτηση
που θα αποστέλλεται στη ∆ΟΥ του αναδόχου, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει
το απαιτούµενο ποσό.
10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας,
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.

το

πρόστιµο

επιβάλλεται

11. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/2007 και του Ν.3886/10. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή
προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/2007, ο
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
13. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως
προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες
χωρίς µεταθέσεις.
14. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι κυρώσεις επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη.
Άρθρο 20
Προδικαστικές Προσφυγές
1. Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της
σύµβασης ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στο Ν.3886/10.
2. Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές
ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Ν.3886/10 και την περίπτωση
β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική
φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
3. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή,
ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
4. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει,
περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της, όπως αυτή έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά, και αυτής, όπως αυτή έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής λογίζεται η
ηµεροµηνία αποστολής µε ηλεκτρονικό τρόπο.
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5. Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών, η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας
Αρχής.
6. Συγκεκριµένα:
α. Τα αρµόδια όργανα από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προδικαστικών
προσφυγών.
β. Τα αρµόδια όργανα από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού
συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις
αξιολόγησης των προδικαστικών προσφυγών.
γ. Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή
την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής µέσα στα τεθέντα από τα σχετικά
νοµοθετήµατα (Ν.3886/10) χρονικά περιθώρια από την άσκηση της. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
7 Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω προδικαστικές
προσφυγές τα οριζόµενα στο Ν.3886/10.
8. ∆ιευκρινίζεται ότι
νοµιµότητας όσο και ουσίας.

κάθε

προσφυγή

εξετάζεται

τόσο

για

λόγους

Άρθρο 21
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
1 Η οριστική παραλαβή τους θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής του Πολεµικού Ναυτικού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από τις οικείες διατάξεις.
2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου
υλοποιείται σε συνεργασία του προµηθευτή ο οποίος πριν από την παράδοση των
υλικών / υπηρεσιών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο
των υπό προµήθεια ειδών / υπηρεσιών που απαιτούνται κάθε φορά.
3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την
παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει
µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί.
4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου, µετατίθεται
ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της
βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, εντός είκοσι (20)ηµερών από τότε που συνέβησαν.
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5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Άρθρο 22
Παραλαβή – Παρακολούθηση Σύµβασης
Η παρακολούθηση και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη του
πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, ανατίθεται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών, που ορίζεται από το
Πολεµικό Ναυτικό.
Άρθρο 23
Ιεράρχηση Συµβατικών Τευχών
Για θέµατα που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση και τα
παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η κατακύρωση, το Π∆
118/2007, η παρούσα ∆ιακήρυξη, η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου και η
Οικονοµική του Προσφορά, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 24
Ανωτέρα Βία
1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά χορηγείται κατά την
κρίση της αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών προθεσµιών
παράδοσης των υπηρεσιών, εφ' όσον διαπιστωθεί:
α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης
τους µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον
ανάδοχο.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών
του αναδόχου.
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
γ. Πληµµύρα.
δ. Σεισµός.
ε. Τροµοκρατική Ενέργεια
3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν
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δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν
λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 25
Υπεργολαβίες
1. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο του έργου
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην
προσφορά του.
2. Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, αποδεδειγµένης
διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο / υπεργολάβους, που
έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση της
σύµβασης θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο
συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την
πλήρη υλοποίησή της, µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας
Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η
σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι
στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις
µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της
σύµβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
Άρθρο 26
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή
σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης.
3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών εγχειριδίων
που δύνανται να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 27
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας
πλαίσιο ή/και της εκτελεστικής σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ' αυτήν) µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου και αφορά
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό
ή/και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ'
οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να
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απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός
εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται
εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής. Εάν η αναθέτουσα
Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την
ηµέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της, τότε
οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση
ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την συµφωνία πλαίσιο
ή/και την εκτελεστική σύµβαση ή θα σχετίζεται µ' αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά
τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρµόδια ελληνικά
∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων
υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτής, οι διαφορές επιλύονται
σύµφωνα µε τα κατ’ αναλογία καθοριζόµενα στο άρθρο 27 του Π∆ 118/2007.
4. Για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, είναι
δυνατή η προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους
συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση
της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του Ν.4155/2013.
Άρθρο 29
∆ηµοσιότητα - ∆απάνες ∆ηµοσίευσης
1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, ως περιγράφεται στο κυρίως σώµα της παρούσας
διακήρυξης.
2. Τα έξοδα δηµοσίευσης της βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 30
Εκχωρήσεις ∆ικαιωµάτων
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την
συµφωνία πλαίσιο ή/και εκτελεστική σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και
της Αναθέτουσας Αρχής.
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2. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος (του
αναδόχου δικαίωµα) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από αίτηµά του
και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 31
Εµπιστευτικότητα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή
λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και
να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των προµηθειών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το προσωπικό του για
το περιεχόµενο της υποχρέωσης εχεµύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη και να ενηµερώνει αµέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε
απώλεια ή µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα
υποπέσει στην αντίληψή του.
3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της.
Άρθρο 32
Ειδικοί Όροι
1. Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές
συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το
Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας
διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, ο
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων.
2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
3. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο
χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις
στην αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη
αποφάσεων.
6. Η Υπηρεσία δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή
προµηθειών και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να
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επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής
ή αποζηµίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συµµετέχοντα.
7. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα.
8. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην
τεχνικών φυλλαδίων (που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα), είναι
ξενόγλωσσα συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική
γλώσσα.
9. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου.
10. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.
11. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε
οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού.
12. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον τυχόν απαιτούµενο εκτελωνισµό των υπό
προµήθεια ειδών που τυχόν απαιτηθεί. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προµηθευτή.
13. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/284719/Σ.1994
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι Ειδικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται
από την εσωτερική αλληλογραφία του ΥΠΕΘΑ, που προηγήθηκε της Εντολής
∆ιενέργειας Προµήθειας (Ε∆Π), αλλά και από την ίδια την Ε∆Π. Οι όροι του
παρόντος Παραρτήµατος, εξειδικεύουν την προµήθεια και κατισχύουν των Γενικών
Όρων, σε περίπτωση που αναφέρονται κι εκεί.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
2. Το κάθε υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, πλήρες και πρόσφατης
κατασκευής [όχι πέραν του ενός (1) έτους].
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3. Η προµήθεια είναι διαιρετή για τα είδη του Πίνακα «Α» της Προσθήκης
«1» του Παραρτήµατος «Α» παρούσης και µη διαιρετή για τα υλικά του Πίνακα
«Β» της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α» της παρούσης. Η κατακύρωση
αφορά τη χαµηλότερη τιµή για το κάθε προσφερόµενο είδος του εν λόγω Πίνακα
«Α» και το άθροισµα των γινοµένων της ποσότητας επί της προσφερόµενης τιµής
για τα είδη του εν λόγω Πίνακα «Β». Η προσφορά κάθε προµηθευτή θα πρέπει να
καλύπτει το σύνολο της ποσότητας του προσφερόµενου είδους για το οποίο
υποβάλλεται.
4. Η κατακύρωση και υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο θα
πραγµατοποιηθεί µε έναν ανάδοχο / µειοδότη για κάθε είδος ξεχωριστά, πλην των
υλικών του Πίνακα «Β» της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α» της
παρούσης, που θα υπογραφεί πάλι µε έναν ανάδοχο για όλα όµως τα υλικά. Ο
ανάδοχος θα αυτός θα προκύψει ανεξαρτήτως του αριθµού των προσφορών που
θα υποβληθούν για κάθε ένα από αυτά.
5. Ο κάθε προµηθευτής που ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά για τα
υλικά του Πίνακα «Β» της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α» της παρούσης,
θα πρέπει να συµπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΣΗ∆ΗΣ για την οικονοµική
προσφορά, την τιµή που θα προκύψει από το άθροισµα των ανωτέρω
παραγράφου 3 γινοµένων και να υποβάλλει στο φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς του ξεχωριστό έντυπο, ψηφιακά υπογεγραµµένο, µε την ανάλυση των
τιµών για κάθε ένα από τα είδη του εν λόγω Πίνακα.
6. Η ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί άνευ
διενέργειας νέου επαναδιαγωνισµού (call-off), µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στο παράρτηµα «Β» της παρούσης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
7. Το κάθε υλικό, πρέπει να παραδοθεί εντός εξήντα (60) ηµερών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύµβασης.
ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8. Τα υλικά θα παραδοθούν στο Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ), µε
έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή / αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π∆
118/07.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
9. Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:
α. ΜΤΝ
β. ΕΛΟΑΝ
γ. Χαρτόσηµο
δ. ΟΓΑ
ε. ΕΑΑ∆ΗΣΥ
στ. Χαρτόσηµο (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
ζ. ΟΓΑ (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Σύνολο

: 4%
: 2%
: 0,12%
: 0,024%
: 0,10
: 0,003
: 0,0006
: 6,2476%

10. Σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής
αξίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΚΑΙ

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

–

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

11. Ο έλεγχος της ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από
επιτροπή Αξιωµατικών, που θα συσταθεί µε µέριµνα του ΝΝΑ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 26 έως 33, 38 του Π∆ 118/07.
12. Τα έξοδα έκδοσης δικαιολογητικών – πιστοποιητικών βαρύνουν τον
προµηθευτή -πάροχο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
13. Για τον υπολογισµό του προϋπολογισθέντος κόστους του διαγωνισµού
ελήφθη υπόψη και το αρχείο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου
Υγείας.
14. Οι εκτελεστικές συµβάσεις θα υπογράφονται για κάθε παραγγελία
ειδών. Η παραγγελία δύναται να υποβάλλεται είτε για όλα τα είδη µαζί (και για το
σύνολο της ποσότητας αυτών), είτε τµηµατικά για κάθε είδος/η και τις αντίστοιχες
ποσότητες αυτών (µέρος ή στο σύνολό τους).
15. Για τα προς προµήθεια είδη απαιτείται ο ανάδοχος εκάστου είδους να
προσκοµίσει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον
πέντε (5) έτη, πλην του είδους µε Α/Α 23 του Πίνακα «Α» της Προσθήκης «1» του
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Παραρτήµατος «Α» παρούσης διακήρυξης, για το οποίο απαιτείται εγγύηση καλής
λειτουργίας από τον κατασκευαστή τριών (3) ετών.
Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/284719/Σ.1994
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
Φορέα1).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

2

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
4
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................………………………………….., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη /
6
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
7
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….
ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
9
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση
τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα

………………………….

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………………………

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………

ΕΥΡΩ ………..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το
% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ
εκ………….ΕΥΡΩ της µε αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ……………………………….της (αριθ.
∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρµογή
των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς:
(Πλήρης
επωνυµία
1
Φορέα ).................................

Αναθέτουσας

Αρχής/Αναθέτοντος

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο,
..............................,
ΑΦΜ:
................
.......................………………………………….., ή

πατρώνυµο)
(διεύθυνση)

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β) (πλήρη
...................

επωνυµία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,
5
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ ..... συµφωνίας
πλαίσιο “(τίτλος συµφωνίας πλαίσιο)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
2

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

6

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
7
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….
ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα
8
έγγραφα της σύµβασης )
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
9
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε .
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση
τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/284719/Σ.1994
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό έχουν
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , ως
συνηµµένο αρχείο στο παρόν Παράρτηµα (συνηµµένα αρχεία Εντολής ∆ιενέργειας
Προµήθειας ΓΕΝ/∆ΥΓ2-ΙΙ).
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συµµορφώνονται προς τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν, σύµφωνα και µε την παράγραφο 5,
άρθρου 3, Π∆ 118/07.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά υποψηφίου αναδόχου
που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού
προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα
διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη
4. Σε περίπτωση που υποψήφιος οικονοµικός φορέας προσφέρει το προς
προµήθεια υλικό ή τις προς παροχή υπηρεσίες του διαγωνισµού
συµµορφούµενο/ες µε κάποιο ευρωπαϊκό ή άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο που
δεν αναφέρεται ή µνηµονεύεται στη διακήρυξη, τότε οφείλει να υποβάλλει µαζί µε
την προσφορά του και το εν λόγω πρότυπο µε το οποίο συµµορφώνονται τα
προσφερόµενα υλικά / υπηρεσίες του και να αποδεικνύει στην προσφορά του,
κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο
µέσο, ότι το προσφερόµενο είδος, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω
πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις απαιτήσεις που ορίζει η
διακήρυξη.
5. Προφορά που εφαρµόζει κάποιο ευρωπαϊκό ή άλλο αναγνωρισµένο
πρότυπο δεν απορρίπτεται, σύµφωνα και µε την παράγραφο 5, άρθρου 3, Π∆
118/07.
Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας ΓΕΝ

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙΙ
17 Ιουν.16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/ 284719/Σ.1994
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ………. / 20….…
για την ανάθεση στην εταιρεία
« ………………………………………………………………………………………… »
Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού ∆ιακλαδικού Κέντρου
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ)
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): ………… ΕΥΡΩ (€)
Στην Αθήνα, σήµερα ………………………, δυνάµει της απόφασης µε στοιχεία
Φ.603.1/17/ ………….. /Σ. ………. // …. ……………….. 201 .... /ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ, µεταξύ
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, (εφεξής αναθέτουσα Αρχή), που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων
229, ΤΚ 15561) εκπροσωπουµένου από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ε2 του
Κλάδου
Ε΄
…………….……………….
και
της
εταιρείας
……………………………………….., που εδρεύει στ ………………………………..
(οδός ……………………., αριθµ. …..), και εκπροσωπείται νόµιµα από τ….
………………………………. (Α∆Τ ………………..., ΑΦΜ ………………..…..), η
οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Ανάδοχος»
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συµβατικό Τίµηµα
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγγυοδοσία
ΑΡΘΡΟ 4ο
Λοιποί Όροι
ΑΡΘΡΟ 5ο
Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τελικοί Όροι

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Σύµβασης – Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης
1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την Προµήθεια
Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισµού
∆ιακλαδικού
Κέντρου
Υποβοηθούµενης
Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ).
2. Τα συµβατικά είδη θα παραδοθούν στο ΝΝΑ εντός του χρόνου που
ορίζεται στη διακήρυξη 12/16/ΓΕΝ/Ε2 (60 ηµέρες).
3. Η διάρκεια της παρούσης είναι ίση µε το χρόνο παράδοσης των ειδών
προσαυξηµένο έως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των
συµβαλλοµένων (πχ εξόφληση του προµηθευτή).
4. Τα προσφερόµενα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’ αριθµ. …………….
συµφωνίας πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης 12/16/ΓΕΝ/Ε2.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συµβατικό Τίµηµα
Το συµβατικό τίµηµα ορίζεται στο ποσό των ………………………………….
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγγυοδοσία
1. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύµβασης κατέθεσε την υπ'
αριθµόν
………………..
εγγυητική
επιστολή
συνολικού
ύψους
……..…………………..ευρώ και …………….. λεπτών (…………………….. €), η
οποία καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) του εκτιµώµενου συνολικού κόστους, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και ισχύος µέχρι ………..…………….
…………………..], για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, η
οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα ………….…… και το κείµενο της έχει γίνει
απολύτως δεκτό από τον Εργοδότη.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε, θα επιστραφεί στον
Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Λοιποί Όροι
1. Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο ………………..
συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για την παρούσα σύµβαση αναφορικά µε:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

Τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων
Τις κυρώσεις κατά των αναδόχων – κήρυξη εκπτώτων
Την παρακολούθηση – παραλαβή έργου
Την τιµολόγηση – τρόπος πληρωµής
Τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά
Την ανωτέρα βία
Τις υπεργολαβίες

ΣΤ-4
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η.
θ.
ι.
ια.
ιβ.

Την γλώσσα εγγράφων
Τις εκχωρήσεις δικαιωµάτων
Την εµπιστευτικότητα
Την επίλυση διαφόρων
Την τροποποίηση ορών της

καθώς και όλων των υπολοίπων όρων της εν λόγω συµφωνίας πλαίσιο και της
διακήρυξης 12/16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Θέση της Παρούσας Σύµβασης σε Ισχύ
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τελικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν
ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά
σειρά το Π∆ 118/07, η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η παρούσα υπογράφεται αφού πρώτα διήλθε επιτυχώς από τον
προβλεπόµενο Προσυµβατικό Έλεγχο.
5. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους
συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η
αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α» Πίνακας προς Προµήθεια Ειδών
Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ο) Λ. Κωτούλας ΠΝ
Τµηµατάρχης Συµβάσεων Υγείας

ΜΠΥ ΠΕ.∆ΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Α΄ Βαθµού Σ. Παπαευαγγέλου
Τµηµατάρχης ∆Γ-ΙΙ/ΓΕΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ
Φ.603.1/17/284719/Σ.1994
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Ζ-3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο συνάπτεται και υπογράφεται µεταξύ των:
α)

Εκδόθηκε και υπογράφεται στην Αθήνα, την …………………………...…..

από τη µια πλευρά, που εφεξής θα καλείται ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας,
εκπροσωπούµενου από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Ε2, του Κλάδου Ε΄,
Πλοίαρχου (Ο) ∆. Ρυζιώτη ΠΝ, νοµίµως εξουσιοδοτηµένου µε την υπ’ αριθ. Α∆
Φ.603.1/17/ ………….. /Σ. ………. // …… ………. 16 απόφαση ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ,
και
β)

υπογράφεται στην Αθήνα, την …………………………………………………

από την άλλη πλευρά που εφεξής θα αποκαλείται ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (Πάροχος
Υπηρεσιών): « ...................................................................................................... »
νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον ………………. κατοίκου ……………. οδός
……………….. , Αριθµός ……….. αριθ. Τηλεφώνου ……………. κατόχου του υπ’
αριθ. …………………… Α∆Τ, ………………….. (Τίτλος εργασίας), ενεργώντας
σύµφωνα µε την από ……………………… επιστολή εξουσιοδότησης του
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας,
συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ
«ΓΕΝ» ή «ΠΝ» ή «Εργοδότης» ή «Υπηρεσία» ή αντωνυµία αντί αυτών, το
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και η εντολοδόχος Υπηρεσία για την εκτέλεση
της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
«Εργολάβος» ή «Ανάδοχος» ή «Πάροχος» ή «Προµηθευτής» ή
«Προµηθεύτρια» ή «Συντηρήτρια» ή αντωνυµία αντί αυτών, η εταιρεία «
......................................... »
-

«Συµβαλλόµενοι»: Ο Εργολάβος και ο Εργοδότης (ΓΕΝ).

«Συµφωνία Πλαίσιο»: Το επίσηµο κείµενο που έχει υπογραφεί ανάµεσα
στον Εργολάβο και τον Εργοδότη και αποτελείται από τα άρθρα της παρούσης.
Από κοινού ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα αποκαλούνται κατωτέρω στο παρόν
ως «τα Μέρη» και το καθένα χωριστά ως «Πλευρά».

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ο
Ανάδοχος
αναλαµβάνει
την
υποχρέωση
Προµήθειας
Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισµού
∆ιακλαδικού
Κέντρου
Υποβοηθούµενης
Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ), ως αυτός αναγράφεται
στο Παράρτηµα «Α» τη διακήρυξης.
2. Τα προσφερόµενα υλικά θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της συµφωνίας - πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύµφωνα
µε τους οποίους ο Ανάδοχος θα παρέχει τα προσφερόµενα είδη και εν συνεχεία θα
καταρτίζονται οι εκτελεστικές συµβάσεις.
ΑΡΘΡΟ 3

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
1. Η παρούσα ενεργοποιείται την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα
δύο µέρη.
2. Σε περίπτωση που η παρούσα συµφωνία δεν ενεργοποιηθεί, οι
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας της παρούσας θα ισχύουν.
3. Η παρούσα άρχεται και ισχύει για δύο (2) έτη, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της.
4. Οι όροι και προϋποθέσεις της συµφωνίας - πλαίσιο παραµένουν σε
πλήρη ισχύ και για τις εκτελεστικές συµβάσεις που εκτελούνται την διάρκεια ισχύος
της συµφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 4

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
1. Το συµβατικό τίµηµα ορίζεται στο ποσό των ……………………………….
€, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων.
2. Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:
α. ΜΤΝ
β. ΕΛΟΑΝ
γ. Χαρτόσηµο
δ. ΟΓΑ
ε. ΕΑΑ∆ΗΣΥ
στ. Χαρτόσηµο (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
ζ. ΟΓΑ (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Σύνολο

: 4%
: 2%
: 0,12%
: 0,024%
: 0,10
: 0,003
: 0,0006
: 6,2476%

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
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3. Σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013.
4. Το Πολεµικό Ναυτικό βαρύνεται µε τον εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η
1. Η συµφωνία – πλαίσιο δεν δεσµεύει την αναθέτουσα Αρχή για την
υποβολή αιτηµάτων προς τον Ανάδοχο για την παροχή των αιτούµενων ειδών και
όποια οικεία υποχρέωση γεννάται µόνο µε την υπογραφή των εκτελεστικών
συµβάσεων.
2. Οι εκτελεστικές συµβάσεις θα υπογράφονται ξεχωριστά για κάθε
παραγγελία ειδών, είτε ολική, είτε τµηµατική..
3. Η ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί άνευ
διενέργειας νέου επαναδιαγωνισµού (call-off), µε τη διαδικασία που περιγράφεται
στο παράρτηµα «Β» της διακύρξης.
ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αιτείται την παροχή των υπηρεσιών του
Άρθρου 1 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες
σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 12/16/ΓΕΝ/Ε2 και έναντι του ποσού της
συµφωνηθείσας µε την εκτελεστική σύµβαση τιµής.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να καλύψει εξ ολοκλήρου,
µερικώς ή κατ’ ελάχιστον τον δικαιούχο της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΩΝ
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει εξ αυτής µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου υπό την προϋπόθεση υποχρεωτικής
κλήσης του προς παροχή εξηγήσεων, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. ∆εν προσήλθε για την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης που
του ανατέθηκε κατ’ εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας.
β. Τέθηκε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
επίσης ότι έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης,
αναγκαστικής
διαχείρισης,
πτωχευτικού
συµβιβασµού,
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) κατά την διάρκεια της
παρούσας συµφωνίας ή εκτελεστικής σύµβασης.
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γ. Εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση του επαγγέλµατός του κατά την διάρκεια της παρούσας συµφωνίας.
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, εφόσον:
α. Η εκτελεστική σύµβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκε µε
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως άρθρο 12 της παρούσας.
3. Στoν ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση της
αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ oργάvoυ, τoν oπoίo
ανάδοχο υποχρεωτικά καλεί πρoς παροχή εξηγήσεων, επιβάλλονται αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι κάτωθι κυρώσεις:
α. Ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαισίου υπέρ ΜΤΝ.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του από το σύνολο των
υπηρεσιών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
4. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 5 του Π∆
118/07. Επί της προσφυγής αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε
φύσεως, διοικητική προσφυγή.
5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/07, o ανάδοχος
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Υπηρεσίας/∆ηµοσίου από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της συµφωνίας πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
1. Η παράδοση και παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο
Παράρτηµα «Ε» της διακήρυξης 12/16/ΓΕΝ/Ε2, καθώς επίσης και στο Παράρτηµα
«Γ» που τις εξειδικεύει.
2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Πολεµικού Ναυτικού και σε
περίπτωση αποκλίσεων από τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, αυτά υποβάλλονται
για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή µετά σχετικών εισηγήσεων.
3. Έργο της Επιτροπή Παραλαβής θα είναι η οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων εντός
πέντε (5) ηµερών από την σχετική παραλαβή και η υποβολή αυτών στην αρµόδια
υπηρεσία πληρωµής, µε κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή και τον
επιχειρησιακό φορέα. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί
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απευθείας µε τον ανάδοχο για θέµατα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες παροχής
των υπηρεσιών.
4. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της παραλαβής, εάν η
Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της
Σύµβασης και τις τιθέµενες απαιτήσεις, ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές
στην Επιτροπή Παραλαβής και την Αναθέτουσα Αρχή, εντός τεσσάρων (4)
εργασίµων ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.
5. Εφ' όσον διαπιστωθεί διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις
διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, τότε η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει
πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 9

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση
του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µέσω της διαδικασίας των Τακτικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή Χρηµατικών
Ενταλµάτων Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), στο όνοµα του
αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών (σύµφωνα µε το Ν.4251/13) από την
ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου, η οποία θα βεβαιώνεται στην όπισθεν
σελίδα του τιµολογίου µε υπογραφή και από τον ανάδοχο και από τον
παραλαµβάνοντα εκ µέρους του ΠΝ το τιµολόγιο).
2. Η διαδικασία πληρωµής θα πραγµατοποιείται αφού ο ανάδοχος
υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β. Τιµολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «Επί
πιστώσει» και θα αναγράφει το IBAN του λογαριασµού του δικαιούχου και την
τράπεζα.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικείου ∆ηµοσίου
Ταµείου
δ. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ
ε. Εγγύηση καλής λειτουργίας
3. Η πληρωµή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ανωτέρω άρθρο, θα
γίνεται µε …………………………………………………….. (ένας από τους τρόπους
πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 18, Παραρτήµατος «Β»¨διακήρυξης
12/16/ΓΕΝ/Ε2), µετά την οριστική παραλαβή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής του µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
4. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% επί της
καθαρής συµβατικής αξίας των υπηρεσιών και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση
από την Υπηρεσία.
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5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω
προθεσµία, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. Ζ του Ν.4152/13 περί καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές.
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
γ. Στις λοιπές περιπτώσεις
παράγραφο 7 του Π∆ 118/2007.

που

αναφέρονται

στο

άρθρο

35

Σηµειώνεται ότι δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από
τις τεχνικές απαιτήσεις κ.λ.π.).
7. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις
προµήθειες για κάλυψη αναγκών του ΠΝ, ως αυτές αναφέρονται σε ανωτέρω
άρθρο παρούσης.
8. Καµία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή σε βάρος του Αγοραστή
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα και τη διακήρυξη
12/16/ΓΕΝ/Ε2.
9. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται για κάθε παραγγελία ξεχωριστά, µετά
την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου και την παράδοση από την εταιρεία
όλων των απαραίτητων εγγράφων / παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας - πλαίσιο, ο προµηθευτής
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να
επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την
υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του στη
συµφωνία - πλαίσιο από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύµβασης, κατατίθενται από τον
Ανάδοχο, µόνο εφόσον απαιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή, επικαιροποιηµένα
τα δικαιολογητικά µειοδότη.
3. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει (µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει
και υπογεγραµµένη ψηφιακά) ότι εξακολουθεί να τηρεί τα κριτήρια επιλογής της
αρχικής διακήρυξης και ότι θα υποβάλλει, µόνο εφόσον απαιτηθούν από την
αναθέτουσα αρχή, επικαιροποιηµένα και εν ισχύ τα ανωτέρω παραγράφου
δικαιολογητικά – πιστοποιητικά, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 11

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο προµηθευτής
………………………………………………………………………. κατέθεσε την υπ’
αριθµ. ……………… // ………-20… εγγυητική επιστολή της τράπεζας
……………………. ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
0,5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν
χωρίς ΦΠΑ.
2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ’
έτος και θα επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων, ακόµη και αν δεν υπάρξει παραγγελία από το ΠΝ για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία (πχ έλλειψη πιστώσεων).
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην διακήρυξη του
προηγηθέντος διαγωνισµού για την σύναψη συµφωνία πλαίσιο και στο άρθρο 157
του Ν.4281/14.
ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά χορηγείται κατά την
κρίση της αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών προθεσµιών
παράδοσης των υπηρεσιών, εφ' όσον διαπιστωθεί:
α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναµία παράδοσης
τους µέσα στο συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον
ανάδοχο.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών
του αναδόχου.
β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
γ. Πληµµύρα.
δ. Σεισµός.
ε. Τροµοκρατική Ενέργεια
3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν
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δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν
λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 13

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
1. Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος του
έργου ή το σύνολό του υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο δεν έχει δηλωθεί στην προσφορά του, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση
της αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του
προµηθευτή µε δηλωθέντα/ες στην προσφορά του υπεργολάβο/υπεργολάβους
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και κανονική εκτέλεση
της σύµβασης από τον προµηθευτή µε νέο/ους υπεργολάβο/υς ή συνεργάτη/ες
µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής. Ο προµηθευτής
οφείλει να αποδείξει ότι για τον/τους νέο/ους υπεργολάβο/ους και συνεργάτη/ες
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες κρίθηκαν κατάλληλες οι αρχικές
υπεργολαβίες και συνεργασίες.
3. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει
αποκλειστικά ο προµηθευτής ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του.
ΑΡΘΡΟ 14

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
1 Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην
Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε
άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης.
3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων από τον προµηθευτή σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης
συµβατικού τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα
του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της.
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ΑΡΘΡΟ 16

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται
σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.
2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός
όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της.
ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. Τροποποίηση της συναφθείσας συµφωνίας - πλαίσιο επιτρέπεται µόνο
σε επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνήσουν προς τούτο, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού
οργάνου και σχετική απόφαση της αναθέτουσας Αρχής.
2. Για αλλαγές ως προς το προσωπικό και τα µέσα του αναδόχου,
απαιτείται απλώς έγγραφη ενηµέρωση της αναθέτουσας Αρχής για τις
υφιστάµενες µεταβολές.
ΑΡΘΡΟ 18

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων και αφορά στην εκτέλεση των όρων
αυτών, την ερµηνεία τους και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση τους, επιλύεται κατ’
αρχήν από την αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο προµηθευτής πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Η αναθέτουσα Αρχή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφασή
της που γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο µε αποδεικτικό
παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2672/98. Εάν η αναθέτουσα Αρχή
δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα
υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφασή της, τότε
οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει την προς επίλυση διαφορά
ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων.
2. Για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, αντί
των δικαστηρίων είναι δυνατή και η προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
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3. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του είδους κατά τη διαδικασία
παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το
άρθρο 27 του Π∆ 118/07.
4. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη συµφωνία - πλαίσιο
και τις εκτελεστικές συµβάσεις ή θα σχετίζεται µε αυτή χωρίς να διευθετείται κατά
τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρµόδια Ελληνικά
δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 19

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
2. Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν
ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά
σειρά το Π∆ 118/07), η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά του προµηθευτή, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Η παρούσα υπογράφεται κατόπιν επιτυχούς Προσυµβατικού Ελέγχου
που διενεργήθηκε.
5. Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους
συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η
Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.
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