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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αχαρνές,

02-10-2018

Αρ. Πρωτ.

5037

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού Νο.8/2018 για την Ανάδειξη Αναδόχου για
την «Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE»
Προκηρύσσουμε την διενέργεια του υπ. αρίθμ. 8/2018 συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την

Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE

με εκτιμώμενη

αξία της σύμβασης ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ
(€21.014,50) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή συνολικά ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(€26.057,98) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
οικονομική προσφορά).
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και
νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που προσφέρουν στην αγορά τα
προς προμήθεια είδη , σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην συνημμένη διακήρυξη.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει ενώπιον Επιτροπής στην Αίθουσα Σεμιναρίων Ι.82 του κτιρίου
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό
Χωριό, Αχαρνές, με έναρξη αυτής στις 10:30 π.μ., της 15/10/2018.
Οι προσφορές υποβάλλονται :
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,
(β) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα προς την
Αναθέτουσα Αρχή,
(γ) είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
σύμφωνα με τα αναλυτικά προβλεπόμενα στην συνημμένη Διακήρυξη.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός

Διαγωνισμός

για την Ανάδειξη Αναδόχου για την

Διαγωνισμός

«Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου
HACH LANGE»

Αριθμός Διακήρυξης

8/2018

Είδος Διαδικασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά)

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών

Ημερομηνία : 15/10/2018
Ώρα: όπως εξειδικεύεται στην παρ. 11.2 της διακήρυξης

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού

Ημερομηνία : 15/10/2018
Ώρα : 10.30 πμ

Τόπος διενέργειας

Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677

CPV

24950000-8 (χημικά παρασκευάσματα)

Χρόνος παράδοσης των ειδών

Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

€ 21.014,50 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)


Προϋπολογισμός που βαρύνει



Το έργο ΔΙΠΥΝ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΝΕΡΩΝ»
με
Κωδικό
ΟΠΣ5001270
,Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»ΠΕ_1 ,ΕΝ_1
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΙΓΜΕ.

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Τέσσερεις(4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για τέσσερεις (4)
επιπλέον μήνες

Κρατήσεις

Οι κατά νόμο προβλεπόμενες, κατ’ ελάχιστον δε:
0,06 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής συμβατικής αξίας
- 0,06 % υπέρ ΑΕΠΠ επί της καθαρής συμβατικής αξίας
Επί των ανωτέρω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
-

Φόροι

4% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το
άρθρο 64, παρ.2 του Ν.4172/2013

Τόπος παράδοσης ειδών

Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677

Παραλαβή

Οριστική, από Επιτροπή

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στην συνημμένη Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Απόφασης.
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Η παρούσα να δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους:

Α) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), http://www.eprocurement.gov.gr,
Β) του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Ν.3861/2010, https://www.diavgeia.gov.gr,
Γ) της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση:
http://www.igme.gr Διακηρύξεις Διαγωνισμών  Διακηρύξεις Διαγωνισμών 2018

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε.

ΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Ι)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- ΓΡ.Γ.Δ.
- ΓΡ.Β.Γ.Δ.
- Δ.ΑΝ.Ε.
- Δ.Ο.Υ. / ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
-ΥΠ.ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015)
Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές Τ.Κ. 13677, Τηλ. : 2131337000–3, Fax: 2131337015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού 8/2018
για την
«Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE»
με εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 21.014,50
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό

Πόλη

ΑΧΑΡΝΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

136 77

Τηλ.

2131337012

Fax

2131337015

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL)

http://www.igme.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Βλέπε επόμενο πίνακα

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

1.

Τεχνικό

Ε. Γκιντώνη

2131337.137

igmeaqualab@igme.gr

2.

Διοικητικό

Ν. Ροΐδης

2131337.106

nroidis@igme.gr

3.

Διοικητικό

Γ.Βακάλης

2131337.098

gvakalis@igme.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το ΙΓΜΕ είναι Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποτελεί μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση,Υποτομέας S1311 «Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά
Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε)».
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Το ΙΓΜΕ είναι ερευνητικό ινστιτούτο και έχει ως σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας και την έρευνα του
υπόγειου πλούτου της, εκτός από τους υδρογονάνθρακες. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του
προβαίνει σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες.
1.1.

Τίτλος Σύμβασης

Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Προμήθεια

χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH

LANGE».
1.2.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

(Άρθρο 6 Ν.4412/2016)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€21.014,50) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ή συνολικά ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (€26.057,98) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%
σήμερα).
1.3.

Τόπος παράδοσης ειδών της σύμβασης

(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016)
Ο τόπος παράδοσης ειδών της σύμβασης είναι οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε., Σπύρου Λούη
1, Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677. – Αχαρνές (NUTS: EL305).
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1.4.

Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η

προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH

LANGE, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού &
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 24950000-8 (χημικά παρασκευάσματα).
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, ως ακολούθως:
1.

του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.

του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3.

του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

4.

της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16/02/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

5.

του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

6.

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

7.

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23–05–2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

8.

της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών»
(Β΄ 3698),

9.

του Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

10. του Ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για την διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
11. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά
με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες»,
12. του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. τουΝ.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
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των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του Π.Δ.80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

16. του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
17. του Ν.272/1976 (Α' 50) «Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.)»,
18. της υπ΄ αρ. 12935/2015 (Β' 1247) Κ.Υ.Α. «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του
Ε.Κ.Β.Α.Α.»,
19. του από 05/03/2003 Κανονισμού Προμηθειών του Ι.Γ.Μ.Ε. (Β' 274), υπό τις επιφυλάξεις της παρ. 2
του άρθρου 377 του Ν.4412/2016,
20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Καθώς επίσης και:
I.

τα υπ' αρίθμ. 451/33/25-07-2018

& 515/41/6-9-2018 Δελτία Παραγγελίας της Δ.ΑΝ.Ε. περί

"προμήθειας χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE, " (ΑΔΑΜ αιτήματος:
II.

18REQ003505611 & 18REQ003655205) ,
των από 02/08/2018 & 10/9/2018 εγκρίσεων της Βοηθού Γενικού Διευθυντή Ι.Γ.Μ.Ε. (ΑΔΑΜ
έγκρισης: 18REQ003527918 &

III.

18REQ003685563 για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,

Α) την υπ' αρίθμ. 4035/772/31-07-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ψ0ΟΚ465ΥΛΩΩΗΘ), ποσού €22.623,43
Β) την υπ' αρίθμ 4036/773/31-07-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 7ΑΒΠ465ΥΛΩ-ΖΥΙ),
ποσού €218,24
Γ) την υπ' αρίθμ. 4554/870/07-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΕΥΗ465ΥΛΩΧΚΞ), ποσού €3.161,75
Δ) την υπ' αρίθμ. 4555/871/7-9-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΒΔΞ465ΥΛΩ-7Ε6),
ποσού €54,56.
ήτοι συνολικής αξίας ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
(€26.057,98) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πέραν των όρων της παρούσας η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της
νομοθεσίας, και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, που αναφέρονται στο
σκεπτικό της προκήρυξης, ιδίως δε από τις διατάξεις του Ν.4412/16 ακόμη και αν αυτές δεν αναφέρονται
ρητά στην παρούσα.
3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(Άρθρα 18, 130 παρ. 1 και 335 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της παρούσας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του,
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί
από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Β΄του Ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η επιλογή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα γίνει με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Άρθρο 25 του Ν.4412/2016)
5.1. Υποψήφιοι ανάδοχοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
5.2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου του
διαγωνισμού, όπως αυτό εν συντομία περιγράφεται στο άρθρο 1.4. της παρούσας.
5.3. Κάθε οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία ή ένωση) μπορεί να συμμετέχει
στον Διαγωνισμό, ή μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά, ή ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή
ένωσης.
5.4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός οικονομικού φορέα, σε περισσότερες από μία συμμετοχές
(σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, απαγορεύεται, επί ποινή
αποκλεισμού.
5.5. Ενώσεις οικονομικών φορέων ή προσωρινών συμπράξεων αυτών δεν υποχρεούνται να λάβουν
ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον όμως η
ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την ανάθεση της σύμβασης.
5.6. Στις περιπτώσεις προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 102 Ν.4412/2016)
6.1. Έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Σειρά ισχύος

Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά την έννοια της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2
του Ν. 4412/2016 είναι τα ακόλουθα:
α)

Η απόφαση έγκρισης της προκήρυξης του διαγωνισμού, και τα λαμβανόμενα υπόψιν σε αυτήν.

β)

Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της.

γ)

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή, οι οποίες και προηγούνται της διακήρυξης σε σειρά ισχύος.

δ)

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων.
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6.2.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην διαδρομή: http://www.igme.gr, ή μετά από αίτησή τους
προς το Γραφείο Προμηθειών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, εγγράφως ή με e–mail στην διεύθυνση
prom@igme.gr.
6.3.

Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες – Παράταση προθεσμιών
(Άρθρο 121, παρ. 5 του Ν.4412/2016)

1. Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα (ήτοι έξι –6– ημέρες το αργότερο πριν από την λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών), δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
2. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
3. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο97, παρ. 4 του Ν.4412/2016)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων(4) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την ανωτέρω προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ανωτέρω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
(Άρθρο66 του Ν.4412/2016)
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στους δικτυακούς τόπους:
α)

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr,

β)

του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Ν.3861/2010, στην διεύθυνση: www.diavgeia.gov.gr, και

γ)

της Αναθέτουσας Αρχής: www.igme.gr.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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(Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά), μεταξύ των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 10 της παρούσας.
10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10.1. Γενικά

Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

δια

εκπροσώπου,

υποβάλλουν,

μαζί

με

την

προσφορά,

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου
δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας
αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των παραρτημάτων
της.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει
ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κ.λ.π.
10.2. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό
(Άρθρο 73 του Ν.4412/2016)
10.2.1.

Παραβάσεις ποινικού κώδικα

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από την συμμετοχή του στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως
81 του Ν.4412/2016, ή είναι γνωστό στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α)

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β)

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,

γ)

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.2.2.

Παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας, κοινωνικής ασφάλισης ή εργατικής νομοθεσίας

Αποκλείεται από την συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
α)

γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
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β)

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο 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.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ λόγων αποκλεισμού παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Ο υποχρεωτικός αποκλεισμός που προβλέπεται στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν εφαρμόζεται
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 την δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

γ)

Γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

10.2.3.

Καταστάσεις αφερεγγυότητας κ.ά., του άρθρου 73, παρ. 4 του Ν.4412/2016

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από την συμμετοχή του στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του Ν.4412/2016, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει την σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για την συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των
καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.
10.2.4.

Αποδείξεις αξιοπιστίας οικονομικού φορέα

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 10.2.1, 10.2.2.γ και 10.2.3 του παρόντος μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
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αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με την σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η
απόφαση.
10.2.5.

Γνωμοδότηση επιτροπής του άρθρου 73, παρ. 9 του Ν.4412/2016

Η απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της
παραγράφου 9 του Ν.4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
περιέλευση του σχεδίου απόφασης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόμενου
από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
αποκλείει από την διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής,
κοινοποιείται στην Αρχή.
10.2.6.

Ορισμός περιόδου αποκλεισμού

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 10.2.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 10.2.3 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
10.2.7.

Εμβόλιμη υποβολή δικαιολογητικών

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ανωτέρω παραγράφων 10.2.1, 10.2.2 και 10.2.3, και τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

10.2.8.

Αποκλεισμός κατά την διάρκεια της διαδικασίας

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ:
α) αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά την διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων
10.2.1 και 10.2.2 του παρόντος,
β) μπορεί να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 10.2.3 του παρόντος.
10.3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Άρθρα 79 παρ. 4 και 79Α του Ν.4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης σύμβασης του παρόντος άρθρου περιγράφονται /
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Δ της παρούσας
(εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
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για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Το ΤΕΥΔ της παρούσας συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ–ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω του δικτυακού τόπου της
Αναθέτουσας Αρχής (www.igme.gr) σε δύο μορφές αρχείου:
α) αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, και
β) αρχείο DOC (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί (θετικά ή αρνητικά) τις
δηλωθείσες στο έντυπο προϋποθέσεις συμμετοχής. Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ψευδής ή ανακριβής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Η ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός του χρονικού
διαστήματος από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρ. 11.2.1 της παρούσας) για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος όρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10.4. Συμπλήρωση ΤΕΥΔ
(βλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 15, της ΕΑΑΔΗΣΥ)
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται με βάση τις υποδείξεις της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ–ΑΚΗ)
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και τις υποσημειώσεις του ΤΕΥΔ.
Το Μέρος Ι είναι ήδη συμπληρωμένο από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το Μέρος ΙΙ
(μέρη Α, Β και Γ), το Μέρος ΙΙΙ (μέρη Α, Β και Γ), από το Μέρος ΙV (Κριτήρια Επιλογής), μόνο το «α:
Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», καθώς και το Μέρος VI.
10.5. Συμμετοχή ενώσεων οικονομικών φορέων
(Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής]
και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα
πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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10.6. Υπεργολαβία
(Άρθρο 58 Ν.4412/2016)

Συμμετοχή οικονομικού φορέα που περιλαμβάνει την ανάθεση τμήματος της σύμβασης σε τρίτο,
υπεργολάβο, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)

11.1. Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στην Αίθουσα Σεμιναρίων Ι.82 του κτιρίου του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, με
έναρξη αυτής στις 10:30 π.μ., της 15/10/2018.
11.2. Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται :
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,
(β) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία το αργότερο μισή ώρα προ της ημερομηνίας και
ώρας έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 10:00πμ, της 15/10/2018.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι
ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή
με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού
προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο εδάφιο γ.
(γ) Είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι από
ώρας 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 10:30 π.μ. (ώρα λήξης της
επίδοσης/παραλαβής των προσφορών) της 15/10/2018.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της, ή την ακριβή
ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή, ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής), και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
H Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με την σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να παρατείνει τις προθεσμίες.
12. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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(Άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)

12.1.

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και
προϋποθέσεις.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν σφραγίδα και υπογραφή από το προσφέρον
Φυσικό Πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου.

12.2. Τρόπος υποβολής προσφορών
(Άρθρο 92 του Ν.4412/2016)
12.2.1.

Φάκελος Προσφοράς

1. Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του πίνακα της παρούσας
παραγράφου.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον Συνοπτικό Διαγωνισμό της Διακήρυξης Νο.8/2018 για την «Προμήθεια

χημικών

παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE».
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:
(όνομα και επώνυμο ή πλήρη στοιχεία Επωνυμίας – Διεύθυνσης του προσφέροντα).
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.), Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό
Χωριό, Τ.Κ. 13677 – Αχαρνές
Για την Επιτροπή Διαγωνισμού Προκήρυξης Νο.8/2018.
Ημερομηνία Διαγωνισμού 15/10/2018

2. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»,
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα περιλαμβανόμενα σε κάθε ξεχωριστό φάκελο έγγραφα υποβάλλονται εις διπλούν
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
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3. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, από τον ίδιο τον προσφέροντα,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου,
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
4. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
12.2.2.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά

(Άρθρα 93 και 94 του Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη. Το
Μέρος Ι. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και το Μέρος ΙΙ. Τεχνική Προσφορά».
2. Το Μέρος Ι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:
i.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 19.1 της παρούσας.

ii.

Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της
παρούσας.

iii. Παραστατικό εκχώρησης εκπροσώπησης, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
με αντιπρόσωπό τους.
Το ΤΕΥΔ, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη θα
έχουν ημερομηνία εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών, της ημερομηνίας αυτής συμπεριλαμβανομένης (χωρίς να είναι απαραίτητη η
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής).
3. Το Μέρος ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν
την συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται σε ξεχωριστό φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τον οποίο ακολουθούν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Τεχνικής Προσφοράς.
4. Στα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» δεν επιτρέπεται επί
ποινή αποκλεισμού, να εμφανίζονται, άμεσα ή έμμεσα, στοιχεία της οικονομικής προσφοράς.
12.2.3.

Οικονομική προσφορά
(Άρθρο 95 του Ν.4412/2016)

Πέραν των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016, η οικονομική
προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα.
Στον φάκελο οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας,
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», κατάλληλα συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή, για έκαστο από τα προς προμήθεια είδη,
καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της παρούσας.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Αν ωστόσο παρουσιαστούν ελλείψεις, ή ήσσονος αξίας ατέλειες, ή προδήλως τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Στην οικονομική προσφορά θα δηλώνεται ρητά ότι:
(α) η προσφορά περιλαμβάνει το σύνολο των προμήθεια ειδών,
(β) ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε είδους δαπάνες και έξοδα για την
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και των τυχόν βελτιώσεων – προσαρμογών –
επανορθώσεων αστοχιών, που ήθελε ζητηθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, και
(γ) ο προσφέρων δεν έχει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική αξίωση από το Ι.Γ.Μ.Ε. που αφορά την
εκτέλεση της σύμβασης.
12.3. Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και
στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961,
που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

12.4. Λοιπά στοιχεία
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος Οικονομικού Φορέα.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, περί κατάργησης της
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
(Άρθρα 100, 102 και 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

13.1. Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα και στον τόπο που ορίζεται στην παρ. 11.1 της
παρούσας.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη υποβολής των προσφορών που
κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην Επιτροπή. Η υποβολή των προσφορών αυτών διαρκεί
έως την ώρα λήξης υποβολής αυτών, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11.2 της παρούσας.
Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
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συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία, καθώς και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 περί
«Εχεμύθειας» του Ν.4412/2016. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
13.2. Τα επιμέρους στάδια
Με την επιφύλαξη της διάταξης της περ. 6 της παραγράφου 13.2.2, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των
προσφορών γίνεται σε δύο στάδια.
13.2.1.

Έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

1. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, και στην συνέχεια τον φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και τα περιεχόμενα
έγγραφα της τεχνικής προσφοράς, ανά φύλλο.
2. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και έγγραφα της τεχνικής προσφοράς.
3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε έναν νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και
ώρα που θα οριστεί και θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους συμμετέχοντες.
4. Στην συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση στον έλεγχο των δικαιολογητικών της
παρ.11.2 και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, για τα αποτελέσματα των οποίων συντάσσει
σχετικό πρακτικό (Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών & Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς). Το
πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγράφως (επιστολή, fax, e–mail)
το αποτέλεσμα του σταδίου αυτού, προσκαλεί δε τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές
γίνονται αποδεκτές σε δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
13.2.2.

Αποσφράγιση & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών

1. Οι κατά τα ανωτέρω φυλασσόμενοι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε από την Επιτροπή, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
2. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο της παρ. 13.2.1., οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της
διαδικασίας, οπότε πλέον επιστρέφονται στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.
3. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές,
συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό
ανάδοχο. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή.
4. Τα ανωτέρω καταγράφονται από την Επιτροπή σε πρακτικό (Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου).
5. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
6. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών μπορεί, κατά την κρίση της Επιτροπής, να
γίνει στην ίδια δημόσια συνεδρίαση της παρ. 13.2.1. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η
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13.2.3.

Λόγοι απόρριψης προσφορών
(Άρθρο 91 του Ν.4412/2016)

1. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
2. Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που
τίθενται από την παρούσα.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
4. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
102 του Ν.4412/2016.
5. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
6. Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
7. Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
13.2.4.

Ισότιμες προσφορές
(Άρθρο 90 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, η
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
13.2.5.

Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
(Άρθρο 102 του Ν.4412/2016)

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως
προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, 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 νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
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ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις
λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς.
13.2.6.

Επικύρωση Πρακτικών – Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων – Ενστάσεις

1. Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή Ι.Γ.Μ.Ε., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου Γραφείου Προμηθειών στους
προσφέροντες.
2. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας.
3. Επί της ενστάσεως γνωμοδοτεί Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται σύμφωνα με την περ.η, παρ.1,
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(Άρθρο 103 Ν.4412/2016)
Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93 του
Ν.4412/2016, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 10.2 της παρούσας, ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως δηλώθηκαν από τον προσφέροντα στο ΤΕΥΔ, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 10 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, στο
ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
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ανάθεσης ματαιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των προβλεπόμενων στην παρούσα λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του
Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και την διαβίβαση του φακέλου, μέσω του αρμόδιου Τμήματος
Προμηθειών των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, στον Γενικό Διευθυντή της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για την λήψη απόφασης για την ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος,
είναι τα εξής:
Α)

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ.

Β)

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :

Γ)

I.

Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

II.

Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για
τον οικονομικό φορέα (προσωρινό ανάδοχο) και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα,
μέλος της.

Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή
επαγγελματικό παράπτωμα):
I.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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II.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

III. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν την
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

16.1. Κατακύρωση Σύμβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/2016.
2. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κοινοποιεί αμέσως 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.λ.π.,
επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 18της
παρούσας).

16.2. Σύναψη Σύμβασης
1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20της παρούσας.
17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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(Άρθρα 127 και 132 Ν.4412/2016)
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
νέας σύμβασης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου, του άρθρου 21της παρούσας, που διοικεί την
σύμβαση.
18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
(Άρθρο 127 Ν.4412/2016)
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου,
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ, χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα
μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π.).

19. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
19.1. Εγγύηση Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή
εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους € 420,29 , ήτοι 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, η οποία πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, και της ενδεχόμενης παράτασης αυτού κατά το άρθρο 7 της παρούσας. Υπόδειγμα της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 της παρούσας.
19.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση της ως άνω παραγράφου :
i.

Απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να προβλέπεται ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

ii.

Εκδίδεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 της παρούσας.

iii.

Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

iv.

Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
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v.

Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
Σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
19.3. Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις 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.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 την διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού,
ματαιώνει την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α)

εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης,

β)

στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,
εφόσον δεν προσέλθει για υπογραφή κανένας προσφέρων,

γ)

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

δ)

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την 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,

ε)

αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ)

στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, περί παρέλευσης του
χρόνου ισχύος των προσφορών,

η)

για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι παρ. 3–5 του άρθρου 106
του Ν.4412/2016.

21. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 221 παρ.5,Ν.4412/2016)
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην
αρμόδια υπηρεσία του Ι.Γ.Μ.Ε., τη Διεύθυνση Αναλυτικών Εργαστηρίων (Δ.ΑΝ.Ε.). Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στην λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
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22. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
(Άρθρο 206 Ν.4412/2016)

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας το αργότερο μέσα σε προθεσμία
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

παράδοσης,

ο

χρόνος

παράτασης

δεν

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος της προμήθειας, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
είδος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

23. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Άρθρο 207 Ν.4412/2016)
1. Αν το είδος φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
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πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
24. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
(Άρθρο 208 Ν.4412/2016)
1. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση.
3. Kατά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή
απόρριψης μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση που εκτός από την μακροσκοπική εξέταση
γίνουν και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται
από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το είδος,
β) να παραλάβει το είδος
σύμβασης,

με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της

γ) να απορρίψει το είδος της προμήθειας.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4. Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη
γνώμη της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του είδους επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, το είδος μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το είδος απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5. Στη Δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 μπορούν
να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους
τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.
Το αίτημα για επανεξέταση των ειδών της προμήθειας σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής,
υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής,
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση,
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ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα.
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από
το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή
με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση είδος σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για
το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5 του παρόντος.
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση.
9. Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.
25. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
(Άρθρο 209 Ν.4412/2016)
1. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε
δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες (15) από τον χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων των προβλεπόμενων από
τους όρους του άρθρου 24 της παρούσας.
2. Εφόσον γίνει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την
επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που
ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του είδους. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε
αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
26. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 213 Ν.4412/2016)
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
27. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Άρθρο 215 Ν.4412/2016)
1. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα του είδους της προμήθειας όπως προσδιορίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (άρθρο 1 & 2) της παρούσας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτού. Η ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
είναι αυτή που φέρει το πρωτόκολλο
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
2. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή ποιότητα του είδους
προμήθειας.

της

3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγύησης η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας, στο οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

28. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(Άρθρο 200, Ν.4412/2016)
1. Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εξόφληση της προμήθειας θα γίνει εφάπαξ μετά την Οριστική
Παραλαβή των ειδών της προμήθειας και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.
2. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα, εκ του νόμου και εκ της συμβάσεως που θα καταρτιστεί,
απαραίτητα έγγραφα.
3. Για την πληρωμή του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει στο Ι.Γ.Μ.Ε.:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 8/2018 «Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE»

[27]

ΑΔΑ: Ψ9ΥΕ465ΥΛΩ-876

18PROC003773712 2018-10-02

α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο
219 του Ν.4412/2016.
β)Τιμολόγιο του αναδόχου, που εκδίδεται μετά την ειδοποίηση του Αναδόχου από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, ότι αυτή ολοκλήρωσε την παραλαβή του συνόλου των ειδών της προμήθειας.
γ)Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
4. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
α) Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375
παρ. 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
β) Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ. 3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
γ) Παρακράτηση φόρου 4% επί της συνολική καθαρής συμβατικής αξίας των προς προμήθεια ειδών
(άρθρο 64, παρ.2 του Ν.4172/2013).
5. Κάθε πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., που θα καταβάλλεται στον
ΑΝΑΔΟΧΟ από το Ι.Γ.Μ.Ε.
29. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 202, Ν.4412/2016)
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών, ή σε περίπτωση διαιρετού είδους , η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις .
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
30. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
(Άρθρο 203, Ν.4412/2016)
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) Στην περίπτωση της παραγράφου 16.2 της παρούσης.
β) Είτε εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016,
γ)Είτε αν, αα) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και ββ) υπερέβη
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη
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πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται
η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

31. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
(Άρθρο 204, Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

32. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 205, Ν.4412/2016)
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016, για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου, του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

33. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 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 στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
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εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων
της παρούσας.
3. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της
σύμβασης και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στην σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας
Αρχής.
34. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
( αρ.53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου ΔΙΠΥΝ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ5001270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»ΠΕ_1,ΕΝ_1,κωδικός Δαπάνης: 64.08.99.03 του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΙΓΜΕ.
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μπορεί με απόφασή της να τροποποιεί την πηγή χρηματοδότησης της σύμβασης.
Στην περίπτωση μη χρηματοδότησης του έργου ή μερικής περικοπής αυτής μετά την υπογραφή της
Σύμβασης ,το ΙΓΜΕ μπορεί να την καταγγείλει, οπότε οι συμβαλλόμενοι απαλλάσσονται εκατέρωθεν των
υποχρεώσεων τους από τη Σύμβαση και ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχουν. Στην περίπτωση αυτή ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αμειφθεί για όσα είδη έχει παραδώσει ,εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της Σύμβασης,
μετά από την οικονομική εκκαθάριση.

35. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αρ.133, Ν.4412/2016)
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)

η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β)

ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

γ)

η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

36. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς, που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση και
δεν επιλυθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από αυτή, είναι των Αθηνών και εφαρμόζονται οι ισχύοντες
ουσιαστικοί και δικονομικοί Ελληνικοί Νόμοι.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε.

ΔΡ. ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ν. 272/76 και ΚΥΑ 12935-ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015)
Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213-1337000-3, Fax 213-1337015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού 8/2018
για την
«Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2018

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

:

Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

€ 21.014,50 πλέον 24% ΦΠΑ, ήτοι συνολικά € 26.057,98

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

:

24950000-8 (χημικά παρασκευάσματα)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:

Έργο

ΔΙΠΥΝ

«ΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΓΕΙΩΝ

ΝΕΡΩΝ»

με

Κωδικό

ΟΠΣ5001270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»ΠΕ_1,ΕΝ_1 , κωδικός Δαπάνης: 64.08.99.03 του
οικονομικού έτους 2018 και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΙΓΜΕ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE, με τα
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ανά είδος και συνολικά, που
καταγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α

1

2

Κωδικός
προϊόντος

Εκτιμώμενη αξία
Περιγραφή - Προδιαγραφές

Τιμή μονάδας

Σύνολο

LCK304

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,015-2mg/l ΝΗ4-Ν, 0,022,5mg/l NH4, 25μετρήσεις/συσκ.

70

60,91

4.263,70

LCK341

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Νιτρωδών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,015-0,6 mg/l NO2-N, 0,05 -2
mg/l NO2, 25μετρήσεις/συσκ.

70

50,50

3.535,00

70

65,65

4.595,50

60

67,6

4.056,00

10

53,95

3

LCK339

4

LCK349

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Νιτρικών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,23-13,5 mg/l NO3-N, 1-60 mg/l
NO3, 25μετρήσεις/συσκ.
Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Ορθοφωσφορικών και Ολικού
Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,05-1,5 mg/l PO4-P, 1,54,5 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ.

LCK153

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Θειικών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 40-150mg/l SO4,
25μετρήσεις/συσκ.

5

Τεμ.
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6

1206599

7

LYU200TL1

8

9

10

Αντιδραστήρια μέτρησης Θειικών για
φασματοφωτόμετρο, Sulfaver 4, στην
περιοχή 2-70mg/l SO4, σε φακελάκια,
για 25ml δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ.

25

50,20

1

220,00

220,00

LCK301

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Αργιλίου με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,02-0,50mg/l Al,
24μετρήσεις/συσκ

10

54,34

543,40

LCK313

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Χρωμίου ΙΙΙ & VI με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,03-1 mg/l Cr,
25μετρήσεις/συσκ.

30

64,42

1.932,60

1271099

Αντιδραστήρια μέτρησης Εξασθενούς
Χρωμίου για φασματοφωτόμετρο,
Chromaver 3, στην περιοχή 0,0100,700mg/l Cr6, σε φακελάκια, για 10ml
δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ.

2

36,9

Έξοδα συσκευασίας - αποστολής

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

1.255,00

73,80
21.014,50
5.043,48

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

26.057,98

ΑΡΘΡΟ 2ο ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών.
2. Όλα τα προσφερόμενα είδη:
α) Θα παραδοθούν συσκευασμένα, με αναγραφόμενες τις ημερομηνίες λήξης,
β) Θα συνοδεύονται από εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών
γ) Η εξωτερική συσκευασία θα φέρει τοποθετημένους κωδικούς αναγνώρισης barcode, την επωνυμία του
κατασκευαστή (brandname), τον κωδικό και την ονομασία του προϊόντος και τον αριθμό παρτίδας
δ) Θα είναι εσωτερικά σφραγισμένο, όπου απαιτείται,
ε) Θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα MATERIAL SAFETY DATA SHEETS και CERTIFICATES OF ANALYSIS.
Αχαρνές, 01/09/2018

Ο Συντάκτης

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ελένη Γκιντώνη
Προϊσταμένη Δ/νσης Αναλυτικών
Εργαστηρίων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Tου προσφέροντος οικονομικού φορέα :

με έδρα :

Οδός :

Αριθμός :

αρ. τηλ. :

αρ. FAX:

e–mail:

Τ.Κ. :

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού αρ. 8/2018 που αφορά την
“ Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE ” και των λοιπών
στοιχείων της διακήρυξης, υποβάλλω την ακόλουθη οικονομική προσφορά.

Α/Α

1

2

Κωδικός
προϊόντος

Εκτιμώμενη αξία
Περιγραφή - Προδιαγραφές

Τεμ.

LCK304

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Αμμωνιακών με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,015-2mg/l ΝΗ4-Ν, 0,022,5mg/l NH4, 25μετρήσεις/συσκ.

70

LCK341

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Νιτρωδών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,015-0,6 mg/l NO2-N, 0,05 -2
mg/l NO2, 25μετρήσεις/συσκ.

70

3

LCK339

4

LCK349

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Νιτρικών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,23-13,5 mg/l NO3-N, 1-60 mg/l
NO3, 25μετρήσεις/συσκ.
Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Ορθοφωσφορικών και Ολικού
Φωσφόρου με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,05-1,5 mg/l PO4-P, 1,54,5 mg/l PO4, 25μετρήσεις/συσκ.

LCK153

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Θειικών με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 40-150mg/l SO4,
25μετρήσεις/συσκ.

10

6

1206599

Αντιδραστήρια μέτρησης Θειικών για
φασματοφωτόμετρο, Sulfaver 4, στην
περιοχή 2-70mg/l SO4, σε φακελάκια,
για 25ml δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ.

25

7

LYU200TL1

5

8

9

Έξοδα συσκευασίας - αποστολής

Σύνολο

70

60

1

LCK301

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Αργιλίου με φασματοφωτόμετρο, στην
περιοχή 0,02-0,50mg/l Al,
24μετρήσεις/συσκ

10

LCK313

Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση
Χρωμίου ΙΙΙ & VI με φασματοφωτόμετρο,
στην περιοχή 0,03-1 mg/l Cr,
25μετρήσεις/συσκ.

30
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10

1271099

Αντιδραστήρια μέτρησης Εξασθενούς
Χρωμίου για φασματοφωτόμετρο,
Chromaver 3, στην περιοχή 0,0100,700mg/l Cr6, σε φακελάκια, για 10ml
δείγματος, 100μετρήσεις/συσκ.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Χρόνος ισχύος της προσφοράς :

Δηλώνουμε ότι :
(α) Το προσφερόμενο ποσό περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών,
(β) Δεν έχουμε οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική αξίωση από το Ι.Γ.Μ.Ε. που απορρέει από
τη σύμβαση της παρούσας διακήρυξης.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
του προσφέροντος οικονομικού φορέα

Υπογραφή
Ημερομηνία
Ονοματεπώνυμο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2018 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

[5]

ΑΔΑ: Ψ9ΥΕ465ΥΛΩ-876

18PROC003773712 2018-10-02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________

Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2018

Προς : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ € 420,29.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ :
{{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός
____________ Αριθμός ______ Τ.Κ. __________}
{{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των € 420,29 ήτοι 2% επί του συνολικού
προϋπολογισμού της ανάθεσης, η οποία πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) μήνα μετά
την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της ενδεχόμενης παράτασης αυτού κατά το
άρθρο 9 της υπ. αριθμ. 8/2018 διακήρυξης, για την συμμετοχή {{Σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρίας} της} {{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} τους} στον διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
15/10/2018,
με
αντικείμενο
την
«Προμήθεια
χημικών
παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8/2018
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις {{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της εν λόγω Εταιρίας} {{ή
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των εν λόγω Εταιριών} καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________

Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2018

Προς : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ ____________ €.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ :
{{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός
____________ Αριθμός ______ Τ.Κ. __________}
{{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών
α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των _______ ευρώ (_______ €), για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό
_______, που αφορά στον διαγωνισμό της
15/10/2018, με αντικείμενο την «Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου
HACH LANGE», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8/2018 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)
Το Μέρος Ι είναι ήδη συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ΔΕΝ υποχρεούνται να συμπληρώσουν το Μέρος V.

Από τα υπόλοιπα μέρη οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν :
το Μέρος ΙΙ (μέρη Α και Β),
το Μέρος ΙΙΙ (μέρη Α, Β και Γ),
από το Μέρος ΙV (Κριτήρια Επιλογής), μόνο το «α : Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής», καθώς και το Μέρος VI,
όπως έχουν προσαρμοστεί για τις ανάγκες της διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/2016 (Α΄ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και την 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
- Ονομασία : [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [100014031]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός : [Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, /
Αχαρναί / Τ.Κ. 13677]
- Αρμόδιος για πληροφορίες : [Γκιντώνη Ελένη, Ροΐδης Νικόλαος,Βακάλης Γεώργιος]
- Τηλέφωνο: [2131337137, 2131337106, 2131337372]
- Ηλ. Ταχυδρομείο : [igmeaqualab@igme.gr, nroidis@igme.gr, gvakalis@igme.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) : [www.igme.gr]
Β : Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV) : [«Προμήθεια χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE», CPV :
24950000-8 «χημικά παρασκευάσματα»]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ : [ ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή :[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2018 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
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Μέρος II : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης :
Απάντηση :
Πλήρης Επωνυμία :
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) :
[ ]
Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στην χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση :
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο :
[……]
Ηλ. Ταχυδρομείο :
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) :
Γενικές πληροφορίες :
Απάντηση :
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
[ ] Ναι [ ] Όχι
iii
μικρή ή μεσαία επιχείρηση ;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου
είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι :
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
α) [……]
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση :
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων) : [……][……][……][……]
αναφέρετε :
γ) [……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv :
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι :
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στην σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης :
ε) [ ] Ναι [ ] Όχι
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 την λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε :
εγγράφων) :
[……][……][……][……]
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Β : Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και την διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης :
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει :
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται :
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Ηλ. Ταχυδρομείο :
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …) :
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Απάντηση :
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[11]

ΑΔΑ: Ψ9ΥΕ465ΥΛΩ-876

18PROC003773712 2018-10-02
Μέρος III : Λόγοι αποκλεισμού

Α : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που
καταδίκες :

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση :

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

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε : (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) :
[……][……][……][……]xiv
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Εάν ναι, αναφέρετεxv :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
α) Ημερομηνία : [ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημείο-(-α) : [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι) :[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε : (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) :
[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
[ ] Ναι [ ] Όχι
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xvii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
[……]
xviii
λήφθηκαν :
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Β : Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης :
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Απάντηση :
[ ] Ναι [ ] Όχι

ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε :
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται :
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, την
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 ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [

] Ναι [

Όχι

]

γ.1) [

] Ναι [

]

Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν
ναι,
να
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) :xxi
[……][……][……]
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Γ : Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίουxxii;

Απάντηση :

[ ] Ναι [ ] Όχι

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 : […….............]
φορέας σε
[ ] Ναι [ ] Όχι
ακόλουθες

Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
καταστάσειςxxiii :
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
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
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 την σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με
την συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε :
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) : [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες :

[ ] Ναι [ ] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν :
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
[ ] Ναι [ ] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[…...........]
πληροφορίες :
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν :
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
[] Ναι [] Όχι
xxvi
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων , λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.........…]
πληροφορίες :
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
σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[...................…]
πληροφορίες :
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες :

[ ] Ναι [ ] Όχι

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

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή 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 στην σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV :
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
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Απάντηση
[ ] Ναι [ ] Όχι
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Μέρος VI : Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως την συγκατάθεσή μου στο [ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ &
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ], 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 Διακήρυξης 8/2018 [«Προμήθεια
χημικών παρασκευασμάτων του οίκου HACH LANGE», ΑΔΑΜ έγκρισης αιτήματος:
18REQ003527918 & 18REQ003685563].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές) : [……]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2018 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

[19]

ΑΔΑ: Ψ9ΥΕ465ΥΛΩ-876

18PROC003773712 2018-10-02

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 8/2018 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

[20]

ΑΔΑ: Ψ9ΥΕ465ΥΛΩ-876

18PROC003773712 2018-10-02

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών.
ii
iii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ης

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6 Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20/05/2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vi

ης

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24 Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11/11/2008, σ. 42).
vii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25/06/1997, σ. 1)
ας
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22 Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/07/2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης
την διαφθορά όπως ορίζεται στον Ν.3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου
για την διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
ix

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με τον Ν.2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
x

ης

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13 Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22/06/2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25/11/2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με τον Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
ης

xii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ης
της 5 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
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της 15/04/2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
xiii

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 ).
xiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από την συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο).
xviii

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xx

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε την δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
xxi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
xxiv

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ π.χ. άρθρο 68 παρ. 2 Ν.3863/2010 .
xxvi

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii

Πρβλ άρθρο 48.

xxviii

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περίπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
xxix

Πρβλ και άρθρο 1 Ν.4250/2014.

xxx

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 την δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τνη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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