ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.830.1/20/1678
Σ.392
ΤΗΛ 2310962140, 2310962186
E-MAIL: ssas@army.gr
FAX 2310962140
Θεσ/νίκη, 21 Μαρ 19

ΘΕΜΑ :

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

ΣΧΕΤ :

α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014
25/ΕΕ)» άρθρο 66.
β. Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (μετά τροπ. Ν.3871/2010).
γ. Ν.Δ 721/70 (ΦΕΚ 251Α/70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων».
δ. Φ.814/289/731739/Σ.942/26-2-19/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ (ΑΔΑ:Ω4Τ96-Υ2Ψ) &
(ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004549280 2019-03-03)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 02/2019

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (δ)
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών
υπόδησης για κάλυψη αναγκών σπουδαστών – στριών ΣΣΑΣ Έτους 2019.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 στο Γρ. Προμηθειών.
3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού όπως παρακάτω.
α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03 Απριλίου ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12:00πμ.
β. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως προβλέπονται
στους επισυναπτόμενους Όρους.
γ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο κάθε είδος υπόδησης.
δ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε
36.290,32 ευρώ.
ε. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 άρθρο 177.
στ. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας
Σύμβασης είναι το ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ, ΑΛΕ 2410902001, σύμφωνα με (δ) σχετικό του Π/Υ
του οικονομικού έτους 2019 ΕΦ:1.011-202-00.000.00
4. Οι προσφορές των προμηθευτών για τα προς προμήθεια είδη, θα δοθούν,
όπως αναλυτικά καθορίζεται στην Προσθήκη «2» του Παραρτήματος «Α» της
παρούσας.

5. Γενικοί και Ειδικοί Όροι συμφωνιών, όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β»,
αντίστοιχα.
6. Η κατακύρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του Δκτή της Σχολής.
7. Ο φάκελος του διαγωνισμού με τα πρακτικά, την εισηγητική έκθεση και τα
λοιπά δικαιολογητικά να υποβληθούν ενός διημέρου, από τη διενέργειά του, στη Σχολή.
8. Χειριστής θέματος: Μ.Υ. Μπανιώτη Ελευθερία Βοηθός Γρ. Προμηθειών τηλ.
2310 962140.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπτ/γος Ματζουράνης Γεώργιος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Υπόδησης για κάλυψη
αναγκών σπουδαστών - στριών ΣΣΑΣ έτους 2019.
«Β» Ειδικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Υπόδησης για κάλυψη
αναγκών σπουδαστών - στριών ΣΣΑΣ έτους 2019.
«Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης για την προμήθεια ειδών Υπόδησης για κάλυψη αναγκών
σπουδαστών - στριών ΣΣΑΣ έτους 2018-2019.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες Για Ενέργεια
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»: Ακαδημίας 6,
Τ.Κ: 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ : 2103387104 (-106), E-mail: keeuhcci@uhc.gr
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»: Ακαδημίας 7,
Τ.Κ: 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ : 2103604815-9, E-mail: info@acci.gr
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»: Ακαδημίας 18,
Τ.Κ: 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ : 2103680700, E-mail: info@acsmi.gr
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»: Πανεπιστημίου 44,
Τ.Κ: 106 79 ΑΘΗΝΑ, Τηλ : 2103601651 (έως-3), E-mail: eea@eea.gr
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: Τσιμισκή 29,
Τ.Κ: 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ : 2310370100, E-mail: root@ebeth.gr
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: Αριστοτέλους 27,
Τ.Κ: 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ : 2310241668, E-mail: info@veth.gov.gr
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: Αριστοτέλους 27,
Τ.Κ: 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ : 2310241668, E-mail: grammateia@epepthe.gr
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποδέκτες Για Πληροφορία
ΣΣΑΣ/ΕΟΥ–ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
20 Μαρ 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392
.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΌΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Άρθρο 1
Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ

Στρατόπεδο «Φωκά», Θεσ/νίκη,
Πλήθωνος Γεμιστού 1, Τ.Κ.54638,
Τηλ –fax:2310962140,
E-mail:ssas@army.gr
Μ.Υ. Μπανιώτη Ελευθερία

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

18800000 Υποδήματα.
Προμήθεια ειδών υπόδησης για
κάλυψη
αναγκών
σπουδαστών–
στριών ΣΣΑΣ έτους 2019
36.290,32 ΕΥΡΩ

Όχι
6 μήνες, χωρίς δικαίωμα παράτασης
Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει
των κριτηρίων που προβλέπονται στα
άρθρα 75, 79 και 80 του Ν.4412/2016,
αφού η Αναθέτουσα Αρχή ελέγξει την
καταλληλότητα
των
οικονομικών
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του
ίδιου Νόμου.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός (Άρθρο 117
του Ν.4412/2016) με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στρατόπεδο «Φωκά», Θεσ/νίκη.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν
είκοσι
(120)
ημέρες
(τουλάχιστον) ή μέχρι ολοκληρώσεως
συμβατικών υποχρεώσεων.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η
ελληνική.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ευρώ (€)
Στρατόπεδο «Φωκά», Θεσ/νίκη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ν.4412/2016, Άρθρα 127 και 205
Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια και
σύμφωνα με τα δείγματα της
Στρατιωτικής Σχολής.

Άρθρο 2
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης – Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι
1. Συνοπτικός Διαγωνισμός με κατάθεση έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, όπως παρακάτω:
α. 1η ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
(1) Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς.
(2) Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών.
β. 2η ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Έλεγχος δικαιολογητικών Μειοδότη - κατακύρωση
2. Όλοι οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για
τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
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Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ και άλλες
Διεθνείς συμφωνίες
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. Κράτος – μέλος της Ένωσης
β. Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας.
δ. Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσει για τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
3. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Προμηθευτής» αφορά όλες
τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων
προμηθευτών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
4. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή
να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης
συμμετοχής, δεν απαιτείται να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή
αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 4
Αρχές εφαρμοσμένες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή εθνικές
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ (του Παραρτήματος Α) του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητάς τους.
β. δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν.
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γ. λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών, που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 5
Προσφορές και Αιτήσεις Συμμετοχής
1. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής κατά περίπτωση και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1987 (Α’ 188).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΣΑΣ (Στρατόπεδο «Φωκά» - Θεσσαλονίκη)
την 04 Απριλίου 2019 ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία
των ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το
επιθυμούν. Τυχόν προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά από τους υποψηφίους,
να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ήτοι την 03 Απρ 2019 και ώρα 12:00
3. Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής»
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α. Έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά».
β. Έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Άρθρο 6
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα εξής δικαιολογητικά εις διπλούν,
όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
α. Πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16.
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(1) Ένορκη Βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού, του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με
το άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη
δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για
το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής και δεν προκύπτει η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2γ΄του
άρθρου 73 του ιδίου νόμου.
(2) Τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις αν απαιτηθούν επί της υποβληθείσας
Ένορκης Δήλωσης, θα ζητηθούν από τις εταιρείες µε βάση τα άρθρα 102 και 103
του Ν.4412/2016.
(3) Η παράλειψη υποβολής του ανωτέρω πιστοποιητικού ή της
Ένορκης Δήλωσης κατά περίπτωση οδηγεί σε αποκλεισμό της συμμετέχουσας
εταιρίας.
β. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει της υπ’
αριθµ.158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016). Ως προς το ΤΕΥΔ,
επισημαίνονται τα παρακάτω:
(1) Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα µε το υπόδειγμα της
Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος.
(2) Στο ΤΕΥΔ, (βάσει του υποδείγματος της Προσθήκης «1» του παρόντος
Παραρτήματος) αναγράφεται και δηλώνεται σε όλα τα αντίστοιχα πεδία, το σύνολο
των σχετικών σε αυτά στοιχείων.
(3) Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογραφεί εναλλακτικά:
(α) Ή βάσει του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13 Νοε 2017), από τον κατά
περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα:
1/ Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
2/ Θα πρέπει
να προσκομίζεται σχετικό επίσηµο πρακτικό/
καταστατικό κλπ της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει η εξουσιοδότηση του
συγκεκριμένου προσώπου ως νόμιμου εκπροσώπου της για τον διαγωνισμό.
3/ Ο εκπρόσωπος µε την υπογραφή του βεβαιώνει, ως
προκαταρκτική απόδειξη, την µη συνδρομή των βάσει του Ν.4412/2016 και της
διακήρυξης λόγων αποκλεισμού, για το σύνολο των υπόχρεων φυσικών προσώπων που
είναι µέλη
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου στην εταιρία και ιδίως:
α/ Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και
ΕΕ), για τους διαχειριστές.
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β/ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), για τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ/ Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Ή απευθείας από το σύνολο των παραπάνω υπόχρεων

1/ Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΕΥΔ μπορεί να υποβληθεί
όπως παρακάτω:
α/ Σε ένα έντυπο (ένα ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται
από όλους τους υπόχρεους (όλες οι υπογραφές στο ίδιο έντυπο).
β/
Σε περισσότερα όμοια έντυπα ΤΕΥΔ όσα και οι
υπόχρεοι υπογραφής του, προς επίλυση των περιπτώσεων που
παρατηρούνται δυσχέρειες ως προς την υπογραφή του ίδιου ΤΕΥΔ, λόγω π.χ.
γεωγραφικής απόστασης των υπόχρεων υπογραφής κλπ.
γ/ Ηλεκτρονικές υπογραφές του ΤΕΥΔ γίνονται αποδεκτές,
µε την επιφύλαξη, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, της αίτησης
προσκόµισης διευκρινίσεων ως προς την εγκυρότητα κλπ αυτών, σύµφωνα
µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
2/ Μαζί µε την υπογραφή, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η
θέση του υπόχρεου.
(4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς
υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης,
χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
(5) Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου
να ανταποκριθεί στα κριτήρια του διαγωνισµού, πρέπει να κατατίθεται και
για κάθε άλλο οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες, που απαιτούνται.
(Προς διευκόλυνση, οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορούν να
απευθύνονται στη ΣΣΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για την αποστολή σε αυτές
µέσω e-mail του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή - αρχείο μορφής word.)
γ. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος,
όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η., Καταστατικό
Εταιρίας
κλπ, απ’ όπου επίσης θα προκύπτουν οι παραπάνω υπόχρεοι
υπογραφής (άμεσα ή δια του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) του
ΤΕΥΔ.
δ. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε
τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
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ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο
είδος εκπληρώνει τις τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
2. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες µε τα παραπάνω οριζόμενα
απορρίπτονται.
3. Στα περιεχόμενα του φακέλου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν
εµφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν» κλπ.) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
4. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα
απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, και
συγκεκριμένα:
α. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των
επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα
και άλλες σχετικές δαπάνες), εκτός του ΦΠΑ.
β. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ»
ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
γ. Η οικονομική προσφορά να συνταχθεί σύμφωνα με την Προσθήκη
«2» του Παραρτήματος Α.
5. Σε περίπτωση μη υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Δεν αναγνωρίζεται, δε θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
7. Αντιθέτως είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση εγγράφων ή
δικαιολογητικών που ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ νομίμως και εμπρόθεσμα υποβληθεί και
ΜΟΝΟ κατόπιν ειδικής προσκλήσεως της Αναθέτουσας Αρχής. Τονίζεται
ιδιαιτέρως ότι η σχετική συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση
με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
και με τα νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Λοιπά, όπως καθορίζονται στο Ν.4412/2016, άρθρο 102.
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8. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών κατά την προσκόμισή τους, δεν θα
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις.
9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλον τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
10. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελούν
στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς
αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
11. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που
υποβληθούν, δε λαμβάνονται υπόψη.
13. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για το υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα, την
επεξήγησή τους.
Άρθρο 7
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 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 στο διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου 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, συνέπεια άσκησης ένστασης ή ασφαλιστικών μέτρων κατά
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τον διαγωνισμό.
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5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον προμηθευτή
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6. Ο υποψήφιος Προμηθευτής 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 Προμηθευτής υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση.
Άρθρο 8
Κριτήρια Επιλογής – Λόγοι Αποκλεισμού.
1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την:
α.
Καταλληλότητα
δραστηριότητας.

για

την

άσκηση

της

επαγγελματικής

β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται η εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται από τους υποψήφιους
αναδόχους, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου ή αντιστοίχου άλλου κράτους μέλους, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (Φάκελος
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»).
Οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν τελούν
σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης,
προσκομίζεται κατά τη διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελευταίου μειοδότη
(Δικαιολογητικό Μειοδότη, 2η Φάση Διαγωνισμού)
3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
απαιτείται από του οικονομικούς φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική
και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό
αυτόν, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν στο Φάκελο
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα παρακάτω:
α. Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων
για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ίσες με το ήμισυ του 50% του
προϋπολογισμού της συνολικής υπό ανάθεση προμήθειας.
β. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των δύο (2)τελευταίων
ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από την
νομοθεσία της Χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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γ. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και,
ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί
το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα
ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για
τον ανωτέρω κύκλο εργασιών.
4. ‘ Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων προμήθειας του
θέματος, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη προηγούμενη διετία, του δημόσιου ή
ιδιωτικού παραλήπτη. Οι υπόψη προμήθειες, αποδεικνύονται εάν μεν ο
αποδέκτης είναι η Αναθέτουσα Αρχή (Δημόσια Υπηρεσία), με πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι
ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι
δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα, επί ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση. (Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά»).
5. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
υποβάλλει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος (Δικαιολογητικά Μειοδότη) και στους
όρους, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την
αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, 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. Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις
του άρθρου 5 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
υποβάλλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα
του παρόντος και στους όρους του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, κηρύσσεται
έκπτωτος.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης αν αποδειχθεί με την επαλήθευση που
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91, ή είναι γνωστό στην Αναθέτουσα
Αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16.
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8. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι
νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσιοδότηση υπογραφής
του νόμιμου εκπροσώπου.
Άρθρο 9
Δικαιολογητικά Μειοδότη (2η Φάση Διαγωνισμού)
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
ειδοποιήσει εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (fax)
τον/τους προσφέροντα/ες, στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται κατωτέρω. Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον
προσφέροντα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή, αναλυτικά όπως παρακάτω:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
παραπάνω οικονομικός φορέας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
ακόλουθα αδικήματα:
(1) Με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16.
(2) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, αναφορικά με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η παραπάνω υποχρέωση αφορά και τα πρόσωπα, του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους- μέλους ή χώρας, με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73
του Ν.4412/16.
γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής).
Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στην επιχείρηση του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
ε. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό
Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και σύμφωνα με τα
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καθοριζόμενα στο Ν.3419/2005, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και επίσης να προκύπτουν οι τυχόν αλλαγές στο
καταστατικό της εταιρείας.
2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με
την σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ και την διαβίβαση του φακέλου στην
Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως έκπτωτου είτε για την ματαίωση της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 10
Προσφερόμενη Τιμή
1. Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δίδεται σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει
με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται αριθμητικώς
και ολογράφως επί του εντύπου της προσθήκης «2» του παραρτήματος «Α» της
παρούσας.
2. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες
σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ.
3. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά έχει ασυνήθιστα χαμηλή
τιμή, τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/16.
4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός του χρόνου που θα
καθορίζεται από την Επιτροπή.
5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι την περίπτωση της
σύμβασης, επί της προσφερόμενης τιμής ανά είδος, ουδεμία ανατίμηση λόγω
απρόσμενης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών (αύξηση κόστους πρώτων
υλών, μεταβολή εργατικού κόστους κ.τ.λ) θα γίνει δεκτή από την αναθέτουσα
αρχή.
Άρθρο 11
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ),
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση
των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ως εξής:
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α.
Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και στη συνέχεια τα
μονογράφει και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από
την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή.
β. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
γ. Στη συνέχεια, η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την
πληρότητα και την νομιμότητά τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
δ. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ (εάν απαιτείται)
προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή να απευθύνει αιτήματα, στους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί
φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν
εγγράφως τις ζητούμενες διευκρινήσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών
που τους ορίζονται, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/16.
ε. Κατόπιν, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί για την
αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών και συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το
στάδιο του διαγωνισμού.
στ. Ακολουθεί η αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική
Προσφορά», για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο
στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την
επιτροπή, κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η
επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
οικονομικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, 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. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό
επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της
ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο
υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή, για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης. Στην διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα
ληφθούν υπόψη, τιμές από διαγωνισμούς προηγουμένων ετών.
η. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα
την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού, η οποία αποστέλλεται με
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μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.
3. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων, επί της εκδοθείσας
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη
παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση από την Επιτροπή
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται
από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, οφείλει να υποβάλει σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του
παρόντος Παραρτήματος.
4. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», η Επιτροπή του διαγωνισμού
προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση, γνωμοδοτεί, επί των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Ισότιμες προσφορές:
5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην
περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της ΕΔΔ και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
6. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη
λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση της επιτροπής.
β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
επιτροπής.
γ. Φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον
έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
δ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Αναθέτουσας
Αρχής ενημερώνονται, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά τη
σχετική απόφαση για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Κατά την ημερομηνία
της υπόψη ειδοποίησης/ ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι, οι συμμετέχοντες
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έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του
διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η σχετική ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο
από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων
– προσφυγών.
ε. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει προσφορά για όσα είδη
επιθυμεί
7. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Δκτή της Σχολής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες, που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
Κατά τις ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 12
Απόρριψη Προσφορών
1. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2. Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σε μία ή σε περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Μη σύνταξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και κατά είδος
φακέλου, στα άρθρα 94 έως και 96 του Ν.4412/16.
β. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 3 της παρούσας.
γ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης των άρθρων 5 και 6 της παρούσας (Περιεχόμενο
Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής).
δ. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 8 της παρούσας (Κριτήρια Επιλογής –
Λόγοι Αποκλεισμού).
ε. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
στ. Χρόνο ισχύος της Προσφοράς μικρότερο από τον ζητούμενο.
ζ. Υποβολή
οικονομικών
στοιχείων
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

εντός

των

φακέλων

η. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση
ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμών.
θ. Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από
την διακήρυξη προθεσμία.
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ι.

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης.

ια. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να
υποβληθεί από την προσφορά.
ιβ. Σε περίπτωση ανακρίβειας δικαιολογητικών ή/και δήλωσης
ψευδών στοιχείων ή/και δεδομένων, που δεν δύναται να επιβεβαιωθούν για την
γνησιότητά τους, η οποία θα διαπιστωθεί είτε από έλεγχο που δύναται να
διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή, είτε κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Άρθρο 13
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης
1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο κάθε είδος υπόδησης.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα
στο Ν.4412/16, οι τεχνικές προδιαγραφές της Στρ.Υπηρεσίας και οι όροι της
διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή, γίνεται τελικά, εκ των οικονομικών φορέων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διαδικασίας.
Άρθρο 14
Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές
1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως
ορίστηκαν στους παρόντες όρους, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16 και κατά τη σύναψη της
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της Παρ.3 του άρθρου
105 του Ν.4412/16.
2. Η ΣΣΑΣ δύναται να προβεί στην κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής:
α. 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
β. Για ποσότητα μικρότερη του προαναφερθέντος
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

ποσοστού,

3. Λοιπά κατά τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 15
Κατακύρωση – Ανάθεση Σύμβασης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση – ανάθεση προμήθειας,
θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 105 του
Ν.4412/16, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
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α. Τα προς προμήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιμές.
β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.
γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης – ανάθεσης με τους όρους της
προκήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη
προκήρυξη.
δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2.
Πριν την παραπάνω ανακοίνωση, η ΣΣΑΣ θα κοινοποιήσει την
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3.
Μετά την άπρακτη πάροδο 5 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση
(προθεσμία άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 127
του Ν.4412/2016), θα σταλεί αρμοδίως η ανακοίνωση της παραγράφου 1 στον
προμηθευτή.
4.
Ο τελευταίος, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού
διαστήματος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
5.
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
Προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία,
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη (βάσει τιμής) προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.
6. Η κατακύρωση δύναται να γίνει τμηματικά ανά είδος.
Άρθρο 16
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) με ειδικά
αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη των αρμόδιων οργάνων της,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες (προσωρινούς
προμηθευτές) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
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2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να
λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Σ.Α.Σ., μετά από γνώμη
των αρμόδιων οργάνων της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
β. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης, άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.
γ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης
δ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική
άποψη
ε. Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς
στ. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως λόγοι
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η Σ.Σ.Α.Σ. μπορεί, μετά από γνώμη των αρμόδιων
οργάνων της, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Σ.Σ.Α.Σ. ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης, ή αν
οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το σχετικό τμήμα, εφόσον
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5.
Η Σ.Σ.Α.Σ. διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας
σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με
τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων
19 (Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση) του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Άρθρο 17
Κατάρτιση Συμβάσεων
1.
Το κείμενο των συμβάσεων (προσχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη ως Παράρτημα «Γ».
2.
Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη
σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων.
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3.
Η διάρκεια των υπόψη συμβάσεων θα είναι 6 μηνών, χωρίς δικαίωμα
παράτασης.
Άρθρο 18
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους υπέρ οικονομικού
φορέα.
2. Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και ο
Προμηθευτής 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.
β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο
(2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της προμήθειας.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης εκτός ΦΠΑ.
6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. Την ημερομηνία έκδοσης,
β. Τον εκδότη,
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γ. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ. Τον αριθμό της εγγύησης,
ε.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ.

Τους παρακάτω όρους ότι:

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
(2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η. Τα στοιχεία της
διενέργειας του διαγωνισμού,

σχετικής

διακήρυξης

και

την

ημερομηνία

θ. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια. Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

και

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρωματικώς με το
συνημμένο υπόδειγμα (Προσθήκη «3/Α»)
8. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να περιλαμβάνει
τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση
απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται
από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Άρθρο 19
Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες
1. Ο Προμηθευτής 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 όνομά 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.
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2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές μήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΣΑΣ.
3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5%, χωρίς ΦΠΑ, επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα.
γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
ΣΣΑΣ, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες εκτελεστούν μέσα στην συνολική διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
4.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του προμηθευτή.
5.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από τη ΣΣΑΣ το δικαίωμα να
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

6.
Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α. Επαναλαμβανόμενη
προηγούμενη έγκριση της ΣΣΑΣ.

άρνηση

εκτέλεσης

προμήθειας

χωρίς

β. Άρνηση αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν μακροσκοπικής ή
μικροσκοπικής εξέτασης.
γ. Μη συμμόρφωση του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της
προμήθειας.
δ. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
7.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την
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ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

8.
Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής.
9.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

πρόστιμο

επιβάλλεται

10. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η
απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη,
οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
11. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της
σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της
για μελλοντικές ενέργειες.
12. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή τα φέρει σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα
παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η
Υπηρεσία δύναται να αγοράσει αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος
ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο προμηθευτής δεν τα
αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε
δικαίωμα. Σε όλες τις παραπάνω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον
προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού, μετά την έκδοση σχετικής
απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
13. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΜΤΣ), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 20
Ανωτέρα Βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφ’ όσον διαπιστωθεί:
α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία προμήθειας
μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον
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προμηθευτή.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας λογίζονται οι αναφερόμενες στον αστικό
κώδικα όπως ισχύει σήμερα ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος του προμηθευτή.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του
προμηθευτή που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε.

Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια

στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)
3. Ο προμηθευτής 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 Αναθέτουσα
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν
δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν
λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 21
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην 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 σύμφωνα με το ΠΔ 28/15, για το
δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
Άρθρο 22
Δημοσιότητα και Διαφάνεια
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, όλους
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, για τις αποφάσεις που ελήφθησαν
σχετικά με την ανάθεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους
οποίους αποφάσισαν να μην αναθέσουν σύμβαση, για την οποία δημοσιεύθηκε
και να αρχίσουν νέα διαδικασία.
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2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων,
η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε
περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α. Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της
αίτησης συμμετοχής του.
β. Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της
προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 54 του Ν.4412/16, θα αιτιολογεί επίσης την απόφασή της, περί μη
ισοδυναμίας των λύσεων.
γ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά,
το όνομα του προμηθευτή ή των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης.
δ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά,
τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους
προσφέροντες.
Άρθρο 23
Εκχωρήσεις Δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 24
Εχεμύθεια
1. Ο προμηθευτής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υπεργολάβων, καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν τυχαία ή ένεκα της
εκτελέσεως της προμήθειας, που θα αναλάβει.
2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις ανωτέρω πληροφορίες για σκοπό άλλον από
τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να
γνωστοποιεί κάποιες από αυτές σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση
από τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνει εμπιστευτικό
και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών
του υποχρεώσεων.
3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
4. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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5. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
6. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ
28/2015 (Α 34).
Άρθρο 25
Λοιπές διατάξεις
1. Η παρούσα δημοσίευση, και οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά,
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δημοσίευσης και των συμβάσεων, ο
Προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών
Δικαστηρίων.
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, λαμβάνονται
υπ’ όψιν ο Ν,4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η
Διακήρυξη, η Κατακύρωση, η Σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισης των
άρθρων – Παραρτημάτων από τα οποία εκτελούνται.
3. 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 την άγνοιά τους.
4. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές
στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως
εισηγήσεις στη ΣΣΑΣ, η οποία και θα εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής πρέπει
να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεση της
προμήθειας.
6. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται
από τα στελέχη του, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που θα προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνο αυτός προς αποκατάσταση της.
7. Ο προμηθευτής 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.
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8. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των
οικονομικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή
αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των
στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές), να συνοδεύονται από
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική προσφορά:
φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εμπιστευτικού
χαρακτήρα να μνημονεύονται εμφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη
διασφάλιση του απορρήτου τους.
9. Όλα τα έγγραφα των φακέλων, να προσκομιστούν σε ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο αντίτυπο.
10. Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιασδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της προκήρυξης.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
δημόσιων προμηθειών.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»
«2»
«3»

Υπόδειγμα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογεγραμμένος________________, κάτοικος _________________,
οδός_____________, αριθμ______, τηλ ____________, νόμιμος εκπρόσωπος του
– της ____________________, σας γνωρίζω τα παρακάτω:
α.
Έλαβα γνώση των Γενικών-Ειδικών Όρων Συμφωνιών της διακήρυξης
του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθείας ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών
Σπουδαστών-στριών ΣΣΑΣ έτους 2019, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως όπως
και τις διατάξεις που διέπουν τους Διαγωνισμούς.
β.
Προσφέρω για τα προϊόντα της Προσθήκης «1/Β», τα οποία πληρούν
τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας τις παρακάτω τιμές ανά ζεύγος (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α):
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ

1.
2.
3.
………….,_______2019
(Υπογραφή)
(Σφραγίδα της Εταιρείας)

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………… /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης …………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα)…………………… (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
………
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. …………..ποσού …………………ευρώ.
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……………………………………. υπέρ του:
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
…………………, ΑΦΜ: ……………..(διεύθυνση)…………………….... ή

πατρώνυμο)

(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 ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)………………
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…………….., για
την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων
τμήματος/των../ της υπ αριθ…. σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία)……………………. Διακήρυξη/ Πρόσκληση / ………………… της
(Αναθέτουσας Αρχής).
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε …… ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωση 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
εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Β> ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για
την προμήθεια καινούργιων ειδών υπόδησης από το ελεύθερο εμπόριο, για την
κάλυψη αναγκών σπουδαστών-στριων Σ.Σ.Α.Σ έτους 2019.
Άρθρο 2
Διεξαγωγή Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00. Θα είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές. Οι
προσφορές που θα δοθούν για τα προς προμήθεια είδη, θα είναι κατά είδος σε
ευρώ. Στην τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο στρατόπεδο της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, παρουσία ή όχι των
ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, στην
παραπάνω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κριθούν
τελικά ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε
ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή της Σχολής. Επίσης η Σχολή
για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή, δύναται να προβεί και στη ματαίωση του
διαγωνισμού.
Άρθρο 4
Κρατήσεις – Έξοδα
Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
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β. Το ανάλογο χαρτόσημο τιμολογίου που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν
κανονιστεί.
γ. Με το φόρο εισοδήματος 4% (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας
των προϊόντων.
δ. Κρατήσεις 4,22032%, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της
προσφοράς, όπως παρακάτω:
(1) Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) 4,00%
(2) Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΗΣΥ.

0,06%

(3) Υπέρ Α.Ε.Π.Π

0,06%

(4) Υπέρ Χαρτόσημου

0,0836%

(5) Υπέρ ΟΓΑ / χαρτοσήμου

0,01672%

Άρθρο 5
Πληρωμή- Δικαιολογητικά- Λοιπά Έξοδα

1. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ μέσω έκδοσης ΤΧΕ (βάσει των
εκδιδόμενων δελτίων αποστολής) από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο
Θεσσαλονίκης ύστερα από την εκκαθάριση της δαπάνης από το
Γ΄ΕΛΔΑΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση του προβλεπόμενου από
την ισχύουσα νομοθεσία τιμολογίου εξοφλημένου και θεωρημένου από την
εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος,
ποσότητα και τιμή. Στο τιμολόγιο να αναγράφονται τα δελτία αποστολής (
αριθμός Δ.Α. και ημερομηνία).
3. Προκαταβολή δε δίνεται για κανένα λόγο.
4.Τα εκδιδόμενα τιμολόγια «επί πιστώσει» ή δελτία αποστολής θα πρέπει να
προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων στον
αρμόδιο για τη λογιστική τακτοποίηση των Μονάδων.
5. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια πεντακόσια
ευρώ (1.500) και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό πάνω από
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000). Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η ισχύς της
σύμβασης.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημόσιων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
2. Ο προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα
παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την προμήθεια. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί σε τρίτους υποχρεούνται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο προμηθευτής 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.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων
των περιοχών που θα ενεργήσει, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να
προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας, εφόσον οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του.
5. Ο προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της
Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οποιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
προμηθευτή ή τρίτων. Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν
δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του
προμηθευτή, που ασχολείται με την προμήθεια.
7. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που
αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός
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μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για
την ολοκλήρωση της προμήθειας.
8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε
εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της Ένωσης/Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, με την ίδια τιμή και όρους. Αν τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Ο αντικαταστάτης ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης εξαγοράς μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιος εκ των
μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προμήθειας
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του
προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει
υπέρ Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05.
11. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απρόβλεπτης μεταβολής των οικονομικών
συνθηκών αύξηση του κόστους υλικών, μισθών, φόρων κ.τ.λ.) η δαπάνη βαρύνει
εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Άρθρο 7
Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτών
1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με
συνεργαζόμενους προμηθευτές, που θα δηλώσει στην τεχνική προσφορά του,
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.
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2. Σε περίπτωση συνεργασίας του προμηθευτή με νέο προμηθευτή, ο
πρώτος θα πρέπει να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή.
Άρθρο 8
Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (ΚΥΡΙΩΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ
1. Επί αυτού, αναγράφονται, με σαφήνεια τα ακόλουθα:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την
προμήθεια:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσ/νικη Τ.Κ. 54638
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Ημερομηνία διενέργειας.
ε. Η επωνυμία της επιχείρησης-καταστήματος ή εταιρείας, η ακριβής
διεύθυνση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και πώλησης του είδους,
τηλέφωνο και FAX
2. Εντός του εξωτερικού (κυρίως) φακέλου προσφοράς, και εντός ενός
ξεχωριστού φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στο παράρτημα «Α» (Γενικοί όροι συμφωνιών), και επιπλέον:
α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο
είδος εκπληρώνει τις Τεχνικές Περιγραφές της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το
δείγμα της Υπηρεσίας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη
φυσιολογικής φθοράς κατά τη χρήση τους εντός διαστήματος 3 μηνών από την
παραλαβή τους θα αντικαθίστανται με επιβάρυνση μειοδότη προμηθευτή.
3. Επίσης σε άλλο χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα τοποθετείται η
οικονομική προσφορά. Τονίζεται ότι ο παραπάνω υποφάκελος φέρει τις ίδιες
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο. Στην οικονομική προσφορά που θα δοθεί, θα
αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη, με τιμές προσφοράς σε ευρώ. Στην τιμή
δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
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4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ανοίγονται από την επιτροπή
διαγωνισμού, χωριστά για τον καθένα συμμετέχοντα και μόνον εφόσον είναι
πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εν συνεχεία εφόσον έχουν γίνει
αποδεκτές οι αντίστοιχες Τεχνικές Προσφορές.
Άρθρο 9
Απόρριψη Ειδών
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβών, έχει το δικαίωμα να απορρίψει, μετά τον
ποιοτικό έλεγχο, ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος των προς προμήθεια ειδών,
εφόσον δεν πληρούν τις προβλεπόμενες διατάξεις και δεν είναι σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση είναι ρητά
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυθημερόν τις απορριφθείσες ποσότητες
Άρθρο 10
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα της Σχολής.
Άρθρο 11
Παραλαβή Προμηθειών
1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται
από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από διαταγή με την παρουσία του
προμηθευτή, εφόσον το επιθυμεί.
2. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά :
α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών.
β. Με εργαστηριακή εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιμή.
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται,
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Οι δειγματοληψίες διαρκούσης της σύμβασης, πραγματοποιούνται
παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου αντιπροσώπου του, ενώ η αξία των
δειγμάτων καθώς και το κόστος των εργαστηριακών, μικροβιολογικών,
χημικών ή ιστολογικών εξετάσεων χημείο στρατού , βαρύνουν τον
προμηθευτή. Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας υπογράφεται από την επιτροπή
δειγματοληψίας και υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο
αντιπρόσωπό του. Η τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του
να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αναγράφεται σ’ αυτό.
4. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης όταν αποφασίσει με
πλειοψηφία για την απόρριψη μέρους ή όλων των συμβατικών ειδών. Το
πρωτόκολλο απορρίψεως υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και
υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Η
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τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο, αναγράφεται σ’ αυτό.
5. Τα πρωτόκολλα απορρίψεως αποστέλλονται στην Υπηρεσία που
διενήργησε το διαγωνισμό και αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή.
6. Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των συμβατικών προϊόντων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως την απορριφθείσα
ποσότητα με άλλη, η οποία να πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της
σύμβασης.
7. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή
επανειλημμένα έχει ελλείψεις σε είδη που του παραγγέλθηκαν, του επιβάλλονται
οι αντίστοιχες κυρώσεις.
8. Υπόψη του προμηθευτή ότι η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί
κατά βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα, ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος και η παραλαβή από την προς τούτο συγκροτούμενη σχετική
επιτροπή.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τα προϊόντα του με κατάλληλα
για τον σκοπό αυτό δικά του μεταφορικά μέσα.
2. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την εμφάνιση του προσωπικού, καθώς
επίσης και για τη συμπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα άψογη
και διακριτική κατά τις συναλλαγές του με το εμπλεκόμενο στρατιωτικό
προσωπικό.
3. Τα είδη συσκευασίας (χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια κλπ.) βαρύνουν τον
προμηθευτή.
4. Ο μειοδότης υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό που θα εργασθεί
στην επιχείρησή του για τα παραπάνω άρθρα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, προς άρση παρανοήσεων και
παρεξηγήσεων από μέρους τους.
Άρθρο 13
Έτεροι Ειδικοί Όροι
1. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στην ΣΣΑΣ και θα επιστρέφεται
μετά την παράδοση του συνόλου των υλικών που θα αναφέρονται στην
αντίστοιχη υπογραφείσα σύμβαση και τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων
του προμηθευτή.
2.
Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη, ουδεμία
ανατίμηση, λόγω απρόσμενης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών (αύξηση
κόστους πρώτων υλών, μεταβολή εργατικής νομοθεσίας που αφορά τη
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μισθοδοσία του προσωπικού του προμηθευτή κ.τ.λ.) θα γίνει δεκτή από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία.
3 Τα υπό προμήθεια είδη δύναται να έχουν περισσότερους από έναν
προμηθευτές λόγω της φύσεως των υλικών.
4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση από τους προμηθευτές δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων σε τρίτους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
<1> Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια
<2> Γενικές και Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ <<1>> ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Β> ΣΤΗ
Φ830.1/20/1678/Σ.392

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Σκαρπίνια λευκά
Ανδρών

70

Ως δείγμα

2

Γόβες λευκές

100

Ως δείγμα

3

Στιβάλια

55

Ως δείγμα

4

Ενδρομίδες

174

Ως δείγμα

5

Μοκασίνια

75

Ως δείγμα

6

Αθλητικά παπούτσια

194

Ως δείγμα

7

Παντόφλες ανδρικές

45

Ως δείγμα

8

Παντόφλες γυναικείες

38

Ως δείγμα

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ζεύγη

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ <<2>> ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΕΙΓMAΤΑ ΕΙΔΩΝ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ
ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1

Σκαρπίνια
λευκά Ανδρών

2
3

Γόβες λευκές
Στιβάλια

4

Ενδρομίδες

5
6

Μοκασίνια
Αθλητικά
παπούτσια

7

Παντόφλες
ανδρικές

1.
2.

Ως δείγμα
Σόλα-τακούνι από
βουλκανισμένο ελαστικό
3.
Επανώδερμα μόσχου
χρώματος λευκού
μονοκόμματο
4.
Κορδόνια στρογγυλά από
συνθετικό υλικό λευκού
χρώματος
5.
Πάτος μονοκόμματος από
δέρμα κρουπόν μικτής δέψης
ΠΓΕΣ-ΓΛΠΣ-1358/10-2009
Ως δείγμα κ τεχνική περιγραφή
Σχολής
1. Ως δείγμα
2. Λοιπά όπως ΠΓΕΣΕΠΣ1254Α/042010
Ως δείγμα
1. Ως δείγμα
2 Υπόδημα προπονήσεως
3. Δετό (με κορδόνια όχι
αυτοκόλλητο )
4. Εσωτερική επένδυση φόδρας
και πάτου από ύφασμα 100%
βαμβάκι
5. Εξωτερική επένδυση
επικαλυμμένου δέρματος ή
συνδυασμός επικαλυμμένου
δέρματος και υφάσματος
6. Σόλα από καουτσούκ
1. Ως δείγμα
2. Σόλα από καουτσούκ
3. Αντιολισθητικός πάτος
4. Θερμοκολλημένη ένωση πάνω
μέρους με τη σόλα

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός
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Παντόφλες
γυναικείες

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

1.
2.
3.
4.

Ως δείγμα
Σόλα από καουτσούκ
Αντιολισθητικός πάτος
Θερμοκολλημένη ένωση πάνω
μέρους με τη σόλα

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Γ>> ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Αρ. Συμβάσεως : …./2019
Cpv 18800000: Είδη .υπόδησης
1. Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως : Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων
2. Ημερομηνία :

2019

3. Συμβαλλόμενοι :
α. Ο Υποστράτηγος ……, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού
Δημοσίου
β. Ο/Η κος/κα …………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας
…………
4. Ύστερα από τα παραπάνω ο Υποστράτηγος ………….. Δκτης της
Σχολής, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α αναθέτει την
προμήθεια ειδών ιματισμού στην εταιρία … ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται
“ανάδοχος”.
Άρθρο 1
Αντικείμενο-Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια των
ειδών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα στη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων και είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από υπογραφής της
χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης.
Άρθρο 2
Είδη κατακύρωσης του διαγωνισμού
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Σχολή τα υλικά με τις
αντίστοιχες τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και σε ποσότητες σύμφωνα με την
κατακυρωτική διαταγή :
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1
2
Άρθρο 3
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ μετά την παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών και μέσω έκδοσης Τ.Χ.Ε
2. Η εξόφληση θα γίνει με τον παραπάνω τρόπο και με την κατάθεση των
παρακάτω δικαιολογητικών :
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
υλικών.
β. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
γ. Εξοφλητική απόδειξη
δ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη
προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς
3. Προκαταβολή δεν δίνεται για κανένα λόγο.
4. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια <<επί πιστώσει>> ή δελτία αποστολής θα πρέπει
να προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων στον
αρμόδιο διαχειριστή, για την λογιστική τακτοποίηση της οικείας διαχείρισης της
Σχολής (τα τιμολόγια –Δ.Δ. να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
Άρθρο 4
Κρατήσεις – Έξοδα – ΦΠΑ –Ανατιμήσεις

1. Οι προσφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο μειοδότης ευθύνεται
για την απόδοση των κάθε είδους δικαιωμάτων του δημοσίου (ΦΠΑ κτλ.),
μεταφορικά ζυγιστικά, εκφορτωτικά καθώς δε και όλα όσα απαιτούνται και δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και είναι
συναφή με το αντικείμενο. Ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταχωρείται στα εκδιδόμενα
τιμολόγια αγοράς των ειδών και θα προσαυξάνει την τιμή προμήθειας.
2. Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν υπόκειται σε κράτηση Φόρου Εισοδήματος
(ΦΕ) 4% επί της καθαρής αξίας και 4,22032% κρατήσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 24 του Νόμου 2198/94, με τη χορήγηση στον προμηθευτή
αντίστοιχης βεβαίωσης της Υπηρεσίας για φορολογική του χρήση.

Γ-3

Άρθρο 5
Παράδοση – Παραλαβή – Μεταφορά
1. Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστικότητα προμήθειας στη ΣΣΑΣ των
ειδών που έχουν κατακυρωθεί στο όνομα του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
2. Απαγορεύεται στον προμηθευτή η προσθήκη ή πώληση άλλου ή
παραπλήσιου είδους, μη συμπεριλαμβανομένου στην παρούσα σύμβαση
υποχρεώσεων
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδώσει με δική του
φροντίδα και με δικά του ή μισθωμένης από τον ίδιο μεταφορικής εταιρείας
κατάλληλα μεταφορικά μέσα τα είδη και να τα παραδώσει, χωρίς καμία άλλη
επιβάρυνση.
4. Όλα τα προς παράδοση είδη θα πρέπει να βρίσκονται εντός κατάλληλης
συσκευασίας για την ασφαλή μεταφορά τους μέχρι τον τόπο της παράδοσης.
5. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποδέχεται τους
προβλεπόμενους όρους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς
περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή
και έξοδο από το στρατόπεδο για τις δοσοληψίες του.
Άρθρο 6
Δοκιμή – Ποιοτικός Έλεγχος
1. Η ΣΣΑΣ διατηρεί το δικαίωμα των παρακάτω ελέγχων των ειδών του
προμηθευτή κατά την παράδοση από την συγκροτηθείσα προς τούτο αρμόδια
επιτροπή, παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ως εξής :
α. Με μακροσκοπική εξέταση, ελέγχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
ποσοτική και ποιοτική κατάσταση όλων των ειδών από άποψη εμφάνισης,
κακώσεων, ζημιών ή οποιωνδήποτε άλλης μορφής φθορών, οι οποίες δυνατόν
να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά ή από άλλους εξωγενείς απρόβλεπτους
παράγοντες για τους οποίους ευθύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής, εφόσον
πραγματοποιείται η μεταφορά με δικά του μέσα ή μισθωμένης από τον ίδιο
εταιρείας μεταφορών.
β. Με επιτόπου πρακτική δοκιμασία σε ενδεικτικό αριθμό των προς
παράδοση ειδών, χρησιμοποιώντας κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
οποιοδήποτε ενδεδειγμένο και πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διαπιστώσει
την καλή λειτουργία αυτών.
γ. Με αποστολή τυχαίων δειγμάτων για περαιτέρω εργαστηριακό
έλεγχο στο Χημείο Στρατού. Το κόστος των παραπάνω ελέγχων βαρύνει
αποκλειστικά τον ιδιώτη προμηθευτή.
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Άρθρο 7
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μετά από διενεργηθέντα έλεγχο
ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό προμήθεια υλικών,
αυτή αντικαθίσταται με άλλη, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης
2. Η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει ο προμηθευτής να
αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη καθορίζεται εντός του χρονικού
διαστήματος ίσου και όχι μεγαλύτερου του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου.
3. Αν ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που
απορρίφθηκαν εντός της τακτής προθεσμίας και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Με τον όρο αυτό καθορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης, για την παραλαβή των
απορριφθέντων ειδών
5. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά από την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραλειφθεί
οριστικά.
Άρθρο 8
Εγγυοδοσία
Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στη Σχολή
Εγγυητική Επιστολή υπ αριθμ. …….. με αριθμό …………. ποσού …….που
καλύπτει το 5% της συνολικής ή τμηματικής συμβατικής αξίας της προμήθειας
με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο τουλάχιστον μήνες από το συνολικό
συμβατικό χρόνο της προμήθειας.
Άρθρο 9
Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις
1. Ο προμηθευτής 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 όνομά 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 την
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΣΑΣ.
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3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής :
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα.
γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΣΑΣ,
αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες εκτελεστούν μέσα στην συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
4. To ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την
αμοιβή του προμηθευτή.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη ΣΣΑΣ το δικαίωμα να
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.
6. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις.
α. Επαναλαμβανόμενη
προηγούμενη έγκριση της ΣΣΑΣ.

άρνηση

εκτέλεσης

προμήθειας

χωρίς

β. Άρνηση αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή
μικροσκοπικής εξέτασης.
γ. Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο
κατά την Παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των
προς προμήθεια ειδών.
δ. Μη συμμόρφωση του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεων του κατά την υλοποίηση της
προμήθειας.
ε. Μη τακτοποίηση παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν
σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
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7. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον :
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
8. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
ελέγχων του Χημείου Στρατού.
9. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.
10. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με την διάταξη αυτή προσβολή με
άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
11. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης
και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της για
μελλοντικές ενέργειες.
12. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή τα φέρει σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα
παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι <<ανωτέρας βίας>>), τότε η
Υπηρεσία δύναται να αγοράσει ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει
μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα
αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε
δικαίωμα. Σε όλες τις εν ανωτέρω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον
προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής
απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
13. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 10
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί :
α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας
β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία μέσα στον
συμβατικό χρόνο, εκτός εάν η ανωτέρα βία οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου
του μειοδότη (ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων ασφαλείας, αμέλεια κλπ.) Η
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον μειοδότη. (Οι περιπτώσεις ανωτέρας
βίας περιγράφονται στο άρθρο 20 των γενικών όρων της Διακήρυξης
Παράρτημα «Α»).
2. Ως περιπτώσεις ανυπαίτιας ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω :
α. Γενική ή μερική απεργία.
β. πλημμύρα
γ. σεισμός
δ. Πόλεμος
3. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανυπαίτια ανωτέρα βία πρέπει να
αναφερθούν από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 ημερών
από την αρχή εκδήλωσής τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα
αρμόδιας αρχής.
Άρθρο 11
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών θα είναι σύμφωνα με τα
δείγματα της Σχολής .
Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Οι συμβάσεις κατισχύουν από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζονται
(Διακηρύξεις, όρων συμφωνιών, προσφορών κλπ.), εκτός από προφανή
σφάλματα ή παραδρομές.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για οποιαδήποτε
μεταβολή των οικονομικών συνθηκών από μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων τελών
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κλπ., και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα,
στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών.
4. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο προμηθευτής κατά την είσοδο
του στη ΣΣΑΣ, θα πρέπει :
α. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό.
β. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και να
τηρεί τους νόμους και τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο προσωπικό του
εγγράφως, ότι ουδεμία θα έχει εξάρτηση εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική
κλπ. από την Στρατιωτική Υπηρεσία, καθώς και να τηρεί απαρέγκλιτα την
κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι
αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό του που εισέρχεται στη Μονάδα.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου79 παρ.4ν.4412/2016(Α147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα iκαι τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/ Ταχ. Κωδικός: Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσ/νίκη ΤΚ 54638
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Λγός (ΠΖ) Σικαλίδης Βασίλειος , MY A’ βαθμού Μπανιώτη
Ελευθερία, ΜΥ Α΄ βαθμού Αλτιντή Παναγιώτα
- Τηλέφωνο:2310962140-39
- Ηλ. ταχυδρομείο: ssas@army.gr
Β:Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης Προμήθεια ειδών υπόδησης για τους
πρωτοετείς Μαθητές της Σχολής.
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ,ή υπηρεσίες: Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:[……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]
[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:

[……]
[……]

Τηλέφωνο:

[……]
[……]
[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι[] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:
ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε
σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι []Ναι []Όχι []Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ) επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση,
και
σε κάθε περίπτωση
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Συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό α) [……]
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία έκδοσης ,επακριβή στοιχεία αναφοράς των
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, εγγράφων):[……][……][……][……]
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
γ)[……]
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β,
Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό δ) [] Ναι[] Όχι
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωρίς τού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
Οικονομικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β)[……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ)[……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Β:Πληροφορίεςσχετικάμε τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την
ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:

Απάντηση:
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
Σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Στήριξη:

[……]

Γ:Πληροφορίεςσχετικάμε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
Ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο ( ή
κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
[]Ναι []Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
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Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία1έως6 αφορά α) Ημερομηνία:[
], σημείο-(-α):[ ],
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
λόγος(-οι):[ ]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

β)[……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού[……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[]Ναι []Όχι

Οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

[……]

λήφθηκανxxi:
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Β:Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

Απάντηση:

ασφάλισης:
1)Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

[]Ναι []Όχι

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1)[]Ναι []Όχι

γ.1)[]Ναι []Όχι

-[]Ναι []Όχι

-[]Ναι []Όχι

-[……]·

-[……]·

β)Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν ,τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2)Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε :
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;xxiii
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
Γ:Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

πιθανή

Απάντηση:

Αφερεγγυότητα ,σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[]Ναι []Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:[…….............]
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Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε
καταστάσειςxxvi:

οικονομικός
από

φορέας

τις

σε

[]Ναι []Όχι

ακόλουθες

α) πτώχευση ,ή
β) διαδικασία εξυγίανσης,ή γ)
ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ,ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση ,λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[]Ναι []Όχι
Επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν ναι ,να αναφερθούν λεπτομερείς

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;

πληροφορίες:

[]Ναι []Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει

συνάψει

ο

οικονομικός

φορέας

[]Ναι []Όχι

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[]Ναι []Όχι

Επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτομερείς
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή []Ναι []Όχι
επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxiκατά
την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν
ναι,
να
πληροφορίες:

αναφερθούν

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

11

A-1-12

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη , ότι
ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούμενων

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

[]Ναι []Όχι

Κριτηρίων επιλογής

επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

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

Μέρος VI: Τελικές
δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι–IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος , δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii,εκτός εάν:
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
Αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή ,παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):[……]
I Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο ,όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕL124της20.5.2003,σ.36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούν τα μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριος κόπο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούν των ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου78 “Όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς ,μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσου τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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viii Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου73παρ.3α,εφόσον προβλέπεται σ τα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. (ΕΕL 300 της 11.11.2008,
σ.42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73παρ.1(β).Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)αναφέρεταιως
“διαφθορά.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περιττής καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ.1)και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ.54).Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται
στον.3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο
Άρθρο73 παρ.1β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια τουάρθρου1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48) όπως κυρώθηκε με τον
2803/2000(ΦΕΚ48/Α)"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου,της13ηςΙουνίου2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3).Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότησης τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008(ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 ,για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥτουΣυμβουλίου(ΕΕL 101της15.4.2011,σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με τον.4198/2013(ΦΕΚ215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(βλ. τελευταίο εδάφιοτηςπαρ.1τουάρθρου73)
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xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση(άρθρο73
παρ.7τελευταίοεδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των
μέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα ,οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση(άρθρο73 παρ.2 δεύτερο εδάφιο
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73παρ.3περ.α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου2 του
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στοάρθρο18 παρ.2.
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ.4τουάρθρου73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxvii Άρθρο73 παρ.5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα τοΤΕΥΔπχάρθρο68 παρ.2ν.3863/2010.
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο24ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρ βλ άρθρο48.
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xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ(ΚανονισμόςΕΕ2016/7)
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiii Πρβλκαιάρθρο1ν.4250/2014
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση ,αρχή ή φορέα έκδοσης ,επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει
.Όπου απαιτείται ,τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση.

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υπογεγραμμένος________________, κάτοικος _________________,
οδός_____________, αριθμ______, τηλ ____________, νόμιμος εκπρόσωπος του
– της ____________________, σας γνωρίζω τα παρακάτω:
α.
Έλαβα γνώση των Γενικών-Ειδικών Όρων Συμφωνιών της διακήρυξης
του Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμηθείας ειδών υπόδησης για κάλυψη αναγκών
Σπουδαστών-στριών ΣΣΑΣ έτους 2019, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως όπως
και τις διατάξεις που διέπουν τους Διαγωνισμούς.
β.
Προσφέρω για τα προϊόντα της Προσθήκης «1/Β», τα οποία πληρούν
τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας τις παρακάτω τιμές ανά ζεύγος (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α):
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ

1.
2.
3.
………….,_______2019
(Υπογραφή)
(Σφραγίδα της Εταιρείας)

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………… /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης …………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα)…………………… (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
………
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. …………..ποσού …………………ευρώ.
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……………………………………. υπέρ του:
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,
…………………, ΑΦΜ: ……………..(διεύθυνση)…………………….... ή

πατρώνυμο)

(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 ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)………………
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…………….., για
την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων
τμήματος/των../ της υπ αριθ…. σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία)……………………. Διακήρυξη/ Πρόσκληση / ………………… της
(Αναθέτουσας Αρχής).
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε …… ημέρες από την απλή
έγγραφη ειδοποίηση σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωση 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
εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Β> ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
Άρθρο 1
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για
την προμήθεια καινούργιων ειδών υπόδησης από το ελεύθερο εμπόριο, για την
κάλυψη αναγκών σπουδαστών-στριων Σ.Σ.Α.Σ έτους 2019.
Άρθρο 2
Διεξαγωγή Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00. Θα είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές. Οι
προσφορές που θα δοθούν για τα προς προμήθεια είδη, θα είναι κατά είδος σε
ευρώ. Στην τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο στρατόπεδο της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, παρουσία ή όχι των
ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, στην
παραπάνω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Επανάληψη Διαγωνισμού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κριθούν
τελικά ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε
ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή της Σχολής. Επίσης η Σχολή
για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή, δύναται να προβεί και στη ματαίωση του
διαγωνισμού.
Άρθρο 4
Κρατήσεις – Έξοδα
Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
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β. Το ανάλογο χαρτόσημο τιμολογίου που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν
κανονιστεί.
γ. Με το φόρο εισοδήματος 4% (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας
των προϊόντων.
δ. Κρατήσεις 4,22032%, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της
προσφοράς, όπως παρακάτω:
(1) Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) 4,00%
(2) Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΗΣΥ.

0,06%

(3) Υπέρ Α.Ε.Π.Π

0,06%

(4) Υπέρ Χαρτόσημου

0,0836%

(5) Υπέρ ΟΓΑ / χαρτοσήμου

0,01672%

Άρθρο 5
Πληρωμή- Δικαιολογητικά- Λοιπά Έξοδα

1. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ μέσω έκδοσης ΤΧΕ (βάσει των
εκδιδόμενων δελτίων αποστολής) από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο
Θεσσαλονίκης ύστερα από την εκκαθάριση της δαπάνης από το
Γ΄ΕΛΔΑΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση του προβλεπόμενου από
την ισχύουσα νομοθεσία τιμολογίου εξοφλημένου και θεωρημένου από την
εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος,
ποσότητα και τιμή. Στο τιμολόγιο να αναγράφονται τα δελτία αποστολής (
αριθμός Δ.Α. και ημερομηνία).
3. Προκαταβολή δε δίνεται για κανένα λόγο.
4.Τα εκδιδόμενα τιμολόγια «επί πιστώσει» ή δελτία αποστολής θα πρέπει να
προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων στον
αρμόδιο για τη λογιστική τακτοποίηση των Μονάδων.
5. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια πεντακόσια
ευρώ (1.500) και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό πάνω από
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000). Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η ισχύς της
σύμβασης.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημόσιων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
2. Ο προμηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα
παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την προμήθεια. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που θα προκληθεί σε τρίτους υποχρεούνται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο προμηθευτής 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.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων
των περιοχών που θα ενεργήσει, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να
προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας, εφόσον οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του.
5. Ο προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της
Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οποιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
προμηθευτή ή τρίτων. Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν
δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του
προμηθευτή, που ασχολείται με την προμήθεια.
7. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα μέλη που
αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός
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μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για
την ολοκλήρωση της προμήθειας.
8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε
εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της Ένωσης/Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, με την ίδια τιμή και όρους. Αν τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Ο αντικαταστάτης ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης εξαγοράς μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιος εκ των
μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προμήθειας
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του
προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει
υπέρ Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05.
11. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απρόβλεπτης μεταβολής των οικονομικών
συνθηκών αύξηση του κόστους υλικών, μισθών, φόρων κ.τ.λ.) η δαπάνη βαρύνει
εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Άρθρο 7
Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτών
1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με
συνεργαζόμενους προμηθευτές, που θα δηλώσει στην τεχνική προσφορά του,
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.
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2. Σε περίπτωση συνεργασίας του προμηθευτή με νέο προμηθευτή, ο
πρώτος θα πρέπει να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή.
Άρθρο 8
Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (ΚΥΡΙΩΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ
1. Επί αυτού, αναγράφονται, με σαφήνεια τα ακόλουθα:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την
προμήθεια:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσ/νικη Τ.Κ. 54638
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Ημερομηνία διενέργειας.
ε. Η επωνυμία της επιχείρησης-καταστήματος ή εταιρείας, η ακριβής
διεύθυνση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και πώλησης του είδους,
τηλέφωνο και FAX
2. Εντός του εξωτερικού (κυρίως) φακέλου προσφοράς, και εντός ενός
ξεχωριστού φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στο παράρτημα «Α» (Γενικοί όροι συμφωνιών), και επιπλέον:
α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο
είδος εκπληρώνει τις Τεχνικές Περιγραφές της Υπηρεσίας και σύμφωνα με το
δείγμα της Υπηρεσίας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση μη
φυσιολογικής φθοράς κατά τη χρήση τους εντός διαστήματος 3 μηνών από την
παραλαβή τους θα αντικαθίστανται με επιβάρυνση μειοδότη προμηθευτή.
3. Επίσης σε άλλο χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα τοποθετείται η
οικονομική προσφορά. Τονίζεται ότι ο παραπάνω υποφάκελος φέρει τις ίδιες
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο. Στην οικονομική προσφορά που θα δοθεί, θα
αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη, με τιμές προσφοράς σε ευρώ. Στην τιμή
δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
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4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ανοίγονται από την επιτροπή
διαγωνισμού, χωριστά για τον καθένα συμμετέχοντα και μόνον εφόσον είναι
πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εν συνεχεία εφόσον έχουν γίνει
αποδεκτές οι αντίστοιχες Τεχνικές Προσφορές.
Άρθρο 9
Απόρριψη Ειδών
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβών, έχει το δικαίωμα να απορρίψει, μετά τον
ποιοτικό έλεγχο, ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος των προς προμήθεια ειδών,
εφόσον δεν πληρούν τις προβλεπόμενες διατάξεις και δεν είναι σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση είναι ρητά
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυθημερόν τις απορριφθείσες ποσότητες
Άρθρο 10
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με τα δείγματα της Σχολής.
Άρθρο 11
Παραλαβή Προμηθειών
1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται
από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από διαταγή με την παρουσία του
προμηθευτή, εφόσον το επιθυμεί.
2. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά :
α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών.
β. Με εργαστηριακή εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιμή.
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται,
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Οι δειγματοληψίες διαρκούσης της σύμβασης, πραγματοποιούνται
παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου αντιπροσώπου του, ενώ η αξία των
δειγμάτων καθώς και το κόστος των εργαστηριακών, μικροβιολογικών,
χημικών ή ιστολογικών εξετάσεων χημείο στρατού , βαρύνουν τον
προμηθευτή. Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας υπογράφεται από την επιτροπή
δειγματοληψίας και υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο
αντιπρόσωπό του. Η τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του
να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αναγράφεται σ’ αυτό.
4. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης όταν αποφασίσει με
πλειοψηφία για την απόρριψη μέρους ή όλων των συμβατικών ειδών. Το
πρωτόκολλο απορρίψεως υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και
υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Η
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τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο, αναγράφεται σ’ αυτό.
5. Τα πρωτόκολλα απορρίψεως αποστέλλονται στην Υπηρεσία που
διενήργησε το διαγωνισμό και αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή.
6. Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των συμβατικών προϊόντων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως την απορριφθείσα
ποσότητα με άλλη, η οποία να πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της
σύμβασης.
7. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή
επανειλημμένα έχει ελλείψεις σε είδη που του παραγγέλθηκαν, του επιβάλλονται
οι αντίστοιχες κυρώσεις.
8. Υπόψη του προμηθευτή ότι η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί
κατά βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα, ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος και η παραλαβή από την προς τούτο συγκροτούμενη σχετική
επιτροπή.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τα προϊόντα του με κατάλληλα
για τον σκοπό αυτό δικά του μεταφορικά μέσα.
2. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την εμφάνιση του προσωπικού, καθώς
επίσης και για τη συμπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα άψογη
και διακριτική κατά τις συναλλαγές του με το εμπλεκόμενο στρατιωτικό
προσωπικό.
3. Τα είδη συσκευασίας (χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια κλπ.) βαρύνουν τον
προμηθευτή.
4. Ο μειοδότης υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό που θα εργασθεί
στην επιχείρησή του για τα παραπάνω άρθρα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, προς άρση παρανοήσεων και
παρεξηγήσεων από μέρους τους.
Άρθρο 13
Έτεροι Ειδικοί Όροι
1. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στην ΣΣΑΣ και θα επιστρέφεται
μετά την παράδοση του συνόλου των υλικών που θα αναφέρονται στην
αντίστοιχη υπογραφείσα σύμβαση και τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων
του προμηθευτή.
2.
Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη, ουδεμία
ανατίμηση, λόγω απρόσμενης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών (αύξηση
κόστους πρώτων υλών, μεταβολή εργατικής νομοθεσίας που αφορά τη
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μισθοδοσία του προσωπικού του προμηθευτή κ.τ.λ.) θα γίνει δεκτή από τη
Στρατιωτική Υπηρεσία.
3 Τα υπό προμήθεια είδη δύναται να έχουν περισσότερους από έναν
προμηθευτές λόγω της φύσεως των υλικών.
4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση από τους προμηθευτές δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων σε τρίτους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
<1> Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια
<2> Γενικές και Τεχνικές Προδιαγραφές

Σχης (ΝΟΜ-ΕΥ) Ιωάννης Κούλας
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ <<1>> ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Β> ΣΤΗ
Φ830.1/20/1678/Σ.392

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Σκαρπίνια λευκά
Ανδρών

70

Ως δείγμα

2

Γόβες λευκές

100

Ως δείγμα

3

Στιβάλια

55

Ως δείγμα

4

Ενδρομίδες

174

Ως δείγμα

5

Μοκασίνια

75

Ως δείγμα

6

Αθλητικά παπούτσια

194

Ως δείγμα

7

Παντόφλες ανδρικές

45

Ως δείγμα

8

Παντόφλες γυναικείες

38

Ως δείγμα

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

ζεύγη

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΡΟΣΘΗΚΗ <<2>> ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΕΙΓMAΤΑ ΕΙΔΩΝ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ
ΟΡΟΙ

ΥΠΟΔΗΣΗΣ
1

Σκαρπίνια
λευκά Ανδρών

2
3

Γόβες λευκές
Στιβάλια

4

Ενδρομίδες

5
6

Μοκασίνια
Αθλητικά
παπούτσια

7

Παντόφλες
ανδρικές

1.
2.

Ως δείγμα
Σόλα-τακούνι από
βουλκανισμένο ελαστικό
3.
Επανώδερμα μόσχου
χρώματος λευκού
μονοκόμματο
4.
Κορδόνια στρογγυλά από
συνθετικό υλικό λευκού
χρώματος
5.
Πάτος μονοκόμματος από
δέρμα κρουπόν μικτής δέψης
ΠΓΕΣ-ΓΛΠΣ-1358/10-2009
Ως δείγμα κ τεχνική περιγραφή
Σχολής
1. Ως δείγμα
2. Λοιπά όπως ΠΓΕΣΕΠΣ1254Α/042010
Ως δείγμα
1. Ως δείγμα
2 Υπόδημα προπονήσεως
3. Δετό (με κορδόνια όχι
αυτοκόλλητο )
4. Εσωτερική επένδυση φόδρας
και πάτου από ύφασμα 100%
βαμβάκι
5. Εξωτερική επένδυση
επικαλυμμένου δέρματος ή
συνδυασμός επικαλυμμένου
δέρματος και υφάσματος
6. Σόλα από καουτσούκ
1. Ως δείγμα
2. Σόλα από καουτσούκ
3. Αντιολισθητικός πάτος
4. Θερμοκολλημένη ένωση πάνω
μέρους με τη σόλα

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός

Τα δείγματα να
εμφανίζουν
ελαστικότητα
κατά την
σύνθλιψη
άκρων τους διά
χειρός
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Παντόφλες
γυναικείες

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευθερία Μπανιώτη
ΜΥ Α΄ βαθμού

1.
2.
3.
4.

Ως δείγμα
Σόλα από καουτσούκ
Αντιολισθητικός πάτος
Θερμοκολλημένη ένωση πάνω
μέρους με τη σόλα

Σμχός (Ο) Πασχαλίδης Σταύρος
ΔΝΤΗΣ ΠΡΣ & ΔΜ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21 Μαρ 2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Γ>> ΣΤΗ
Φ.830.1/20/1678/Σ.392
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Αρ. Συμβάσεως : …./2019
Cpv 18800000: Είδη .υπόδησης
1. Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως : Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων
2. Ημερομηνία :

2019

3. Συμβαλλόμενοι :
α. Ο Υποστράτηγος ……, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού
Δημοσίου
β. Ο/Η κος/κα …………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας
…………
4. Ύστερα από τα παραπάνω ο Υποστράτηγος ………….. Δκτης της
Σχολής, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α αναθέτει την
προμήθεια ειδών ιματισμού στην εταιρία … ο οποίος εφεξής θα ονομάζεται
“ανάδοχος”.
Άρθρο 1
Αντικείμενο-Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια των
ειδών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα στη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων και είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από υπογραφής της
χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε παράτασης.
Άρθρο 2
Είδη κατακύρωσης του διαγωνισμού
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στη Σχολή τα υλικά με τις
αντίστοιχες τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και σε ποσότητες σύμφωνα με την
κατακυρωτική διαταγή :
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1
2
Άρθρο 3
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ μετά την παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών και μέσω έκδοσης Τ.Χ.Ε
2. Η εξόφληση θα γίνει με τον παραπάνω τρόπο και με την κατάθεση των
παρακάτω δικαιολογητικών :
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
υλικών.
β. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
γ. Εξοφλητική απόδειξη
δ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη
προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς
3. Προκαταβολή δεν δίνεται για κανένα λόγο.
4. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια <<επί πιστώσει>> ή δελτία αποστολής θα πρέπει
να προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων στον
αρμόδιο διαχειριστή, για την λογιστική τακτοποίηση της οικείας διαχείρισης της
Σχολής (τα τιμολόγια –Δ.Δ. να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
Άρθρο 4
Κρατήσεις – Έξοδα – ΦΠΑ –Ανατιμήσεις

1. Οι προσφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο μειοδότης ευθύνεται
για την απόδοση των κάθε είδους δικαιωμάτων του δημοσίου (ΦΠΑ κτλ.),
μεταφορικά ζυγιστικά, εκφορτωτικά καθώς δε και όλα όσα απαιτούνται και δεν
καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και είναι
συναφή με το αντικείμενο. Ο αναλογούν ΦΠΑ θα καταχωρείται στα εκδιδόμενα
τιμολόγια αγοράς των ειδών και θα προσαυξάνει την τιμή προμήθειας.
2. Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν υπόκειται σε κράτηση Φόρου Εισοδήματος
(ΦΕ) 4% επί της καθαρής αξίας και 4,22032% κρατήσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 24 του Νόμου 2198/94, με τη χορήγηση στον προμηθευτή
αντίστοιχης βεβαίωσης της Υπηρεσίας για φορολογική του χρήση.
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Άρθρο 5
Παράδοση – Παραλαβή – Μεταφορά
1. Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστικότητα προμήθειας στη ΣΣΑΣ των
ειδών που έχουν κατακυρωθεί στο όνομα του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
2. Απαγορεύεται στον προμηθευτή η προσθήκη ή πώληση άλλου ή
παραπλήσιου είδους, μη συμπεριλαμβανομένου στην παρούσα σύμβαση
υποχρεώσεων
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδώσει με δική του
φροντίδα και με δικά του ή μισθωμένης από τον ίδιο μεταφορικής εταιρείας
κατάλληλα μεταφορικά μέσα τα είδη και να τα παραδώσει, χωρίς καμία άλλη
επιβάρυνση.
4. Όλα τα προς παράδοση είδη θα πρέπει να βρίσκονται εντός κατάλληλης
συσκευασίας για την ασφαλή μεταφορά τους μέχρι τον τόπο της παράδοσης.
5. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποδέχεται τους
προβλεπόμενους όρους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς
περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή
και έξοδο από το στρατόπεδο για τις δοσοληψίες του.
Άρθρο 6
Δοκιμή – Ποιοτικός Έλεγχος
1. Η ΣΣΑΣ διατηρεί το δικαίωμα των παρακάτω ελέγχων των ειδών του
προμηθευτή κατά την παράδοση από την συγκροτηθείσα προς τούτο αρμόδια
επιτροπή, παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ως εξής :
α. Με μακροσκοπική εξέταση, ελέγχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
ποσοτική και ποιοτική κατάσταση όλων των ειδών από άποψη εμφάνισης,
κακώσεων, ζημιών ή οποιωνδήποτε άλλης μορφής φθορών, οι οποίες δυνατόν
να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά ή από άλλους εξωγενείς απρόβλεπτους
παράγοντες για τους οποίους ευθύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής, εφόσον
πραγματοποιείται η μεταφορά με δικά του μέσα ή μισθωμένης από τον ίδιο
εταιρείας μεταφορών.
β. Με επιτόπου πρακτική δοκιμασία σε ενδεικτικό αριθμό των προς
παράδοση ειδών, χρησιμοποιώντας κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
οποιοδήποτε ενδεδειγμένο και πρόσφορο μέσο, προκειμένου να διαπιστώσει
την καλή λειτουργία αυτών.
γ. Με αποστολή τυχαίων δειγμάτων για περαιτέρω εργαστηριακό
έλεγχο στο Χημείο Στρατού. Το κόστος των παραπάνω ελέγχων βαρύνει
αποκλειστικά τον ιδιώτη προμηθευτή.
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Άρθρο 7
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μετά από διενεργηθέντα έλεγχο
ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υπό προμήθεια υλικών,
αυτή αντικαθίσταται με άλλη, η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης
2. Η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει ο προμηθευτής να
αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη καθορίζεται εντός του χρονικού
διαστήματος ίσου και όχι μεγαλύτερου του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου.
3. Αν ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που
απορρίφθηκαν εντός της τακτής προθεσμίας και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Με τον όρο αυτό καθορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης, για την παραλαβή των
απορριφθέντων ειδών
5. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά από την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραλειφθεί
οριστικά.
Άρθρο 8
Εγγυοδοσία
Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στη Σχολή
Εγγυητική Επιστολή υπ αριθμ. …….. με αριθμό …………. ποσού …….που
καλύπτει το 5% της συνολικής ή τμηματικής συμβατικής αξίας της προμήθειας
με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο τουλάχιστον μήνες από το συνολικό
συμβατικό χρόνο της προμήθειας.
Άρθρο 9
Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις
1. Ο προμηθευτής 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 όνομά 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 την
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΣΑΣ.
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3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής :
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα.
γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΣΑΣ,
αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες εκτελεστούν μέσα στην συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
4. To ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την
αμοιβή του προμηθευτή.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη ΣΣΑΣ το δικαίωμα να
κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.
6. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις.
α. Επαναλαμβανόμενη
προηγούμενη έγκριση της ΣΣΑΣ.

άρνηση

εκτέλεσης

προμήθειας

χωρίς

β. Άρνηση αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή
μικροσκοπικής εξέτασης.
γ. Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο
κατά την Παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των
προς προμήθεια ειδών.
δ. Μη συμμόρφωση του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεων του κατά την υλοποίηση της
προμήθειας.
ε. Μη τακτοποίηση παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν
σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Γ-6

7. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον :
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
8. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
ελέγχων του Χημείου Στρατού.
9. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.
10. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με την διάταξη αυτή προσβολή με
άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
11. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης
και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της για
μελλοντικές ενέργειες.
12. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή τα φέρει σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα
παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι <<ανωτέρας βίας>>), τότε η
Υπηρεσία δύναται να αγοράσει ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει
μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα
αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε
δικαίωμα. Σε όλες τις εν ανωτέρω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον
προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής
απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
13. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 10
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα βία
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί :
α. Υπαιτιότητα της Υπηρεσίας
β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία μέσα στον
συμβατικό χρόνο, εκτός εάν η ανωτέρα βία οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου
του μειοδότη (ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων ασφαλείας, αμέλεια κλπ.) Η
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον μειοδότη. (Οι περιπτώσεις ανωτέρας
βίας περιγράφονται στο άρθρο 20 των γενικών όρων της Διακήρυξης
Παράρτημα «Α»).
2. Ως περιπτώσεις ανυπαίτιας ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω :
α. Γενική ή μερική απεργία.
β. πλημμύρα
γ. σεισμός
δ. Πόλεμος
3. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανυπαίτια ανωτέρα βία πρέπει να
αναφερθούν από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 20 ημερών
από την αρχή εκδήλωσής τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα
αρμόδιας αρχής.
Άρθρο 11
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών θα είναι σύμφωνα με τα
δείγματα της Σχολής .
Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Οι συμβάσεις κατισχύουν από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζονται
(Διακηρύξεις, όρων συμφωνιών, προσφορών κλπ.), εκτός από προφανή
σφάλματα ή παραδρομές.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για οποιαδήποτε
μεταβολή των οικονομικών συνθηκών από μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων τελών
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κλπ., και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα,
στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών.
4. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο προμηθευτής κατά την είσοδο
του στη ΣΣΑΣ, θα πρέπει :
α. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και να διαθέτει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό.
β. Να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού και να
τηρεί τους νόμους και τον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο προσωπικό του
εγγράφως, ότι ουδεμία θα έχει εξάρτηση εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική
κλπ. από την Στρατιωτική Υπηρεσία, καθώς και να τηρεί απαρέγκλιτα την
κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ θα είναι
αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό του που εισέρχεται στη Μονάδα.
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