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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)

Επωνυμία Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)

Ταχυδρομική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 15778
Χώρα1 Ελλάδα, GR3
Κωδικός ΝUTS2 Κεντρικός Τομέας Αθηνών  GR 303
Τηλέφωνο 210 - 3483150
Φαξ 210 - 3454603
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο asdysdpm@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Υπλγος (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχα-

ράκος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

www.army.gr

1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)

Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)] η οποία είναι Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Δημόσιο4 (άμυνα).

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας5

1.1.3.1 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε προφορική και γραπτή
επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής
επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Ειδικότερα οι προφορικές επικοινωνίες με τους

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος

(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

4 Ν.4270/14, Άρθρο 14, παρ. 1.στ.: Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος περιλαμβάνει την Προεδρία
της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρ− τητες Αρχές
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων
περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον
προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό − απολογισμό αυτής. Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και
οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού
της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22, παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό με
το 32Α.

mailto:asdysdpm@otenet.gr
www.army.gr
www.army.gr


Σελίδα 6

προσφέροντες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο
και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα
μέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της
επικοινωνίας.

1.1.3.2 Τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων
περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις
ενδιαφέροντος και τις προσφορές και προς τούτο η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας
και επικοινωνίας γίνεται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή. Συγκεκριμένα κατά περίπτωση:

1.1.3.2.1 Αποστολή της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση:

1.1.3.2.1.1 Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, για την κατά την κρίση τους ενημέρωση των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη
τους περιορισμούς δημοσιότητας της παραγράφου 1.6 του παρόντος.

1.1.3.2.1.2 Στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς
(με την χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων - σημείων επαφής / επικοινωνίας που έχουν
δηλωθεί), που συμμετείχαν σε έρευνα αγοράς για τον λόγω πρόγραμμα προμήθειας, ή /
και σε προηγούμενες διαδικασίες για την σύναψη συμβάσεων προμήθειας ομοειδών ή
συναφών ειδών ή / και εκτιμάται ότι δύναται να υποβάλουν προσφορά, ήτοι (κατά
αλφαβητική σειρά επωνυμίας):

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ACTIVE POINT AEBE

Σιατίστης 11 & Πλάτωνος 11,
ΤΚ 10441, Αθήνα
Τηλ.2109210906
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κων/νος Παπαζαχαρίου

papazachariou@activepoint.gr

2 DRAEGER HELLAS Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 150 - 14231, Νέα Ιωνία
Τηλ.: 2102821809 (εσωτερικό: 212)
Fax : 2102821214
Υπεύθυνος Πωλήσεων: Καμίτσος Δημήτριος

sales.c.gr@draeger.com,
gogo.dalekou@draeger.com

3 HGE ΜARINE
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρήστος Λειβαδάς

info@hge.gr

4 MEDITERRANEAN DIVE CENTER - MDC
Αλ. Παπαναστασίου 95 - 18533, Πειραιάς
Τηλ.: 2104125376
Fax : 210422702
Υπεύθυνος Πωλήσεων: Χρήστος Ποζίδης

info@pozidis.gr

Δύνανται να γίνουν αποδεκτές και προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις
απαιτήσεις και λοιπούς όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Επισήμανση: Ο αρμόδιος χειριστής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, μετά την αποστολή του
παρόντος, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στις ως άνω αναφερόμενες
εταιρείες, να προβεί σε επιβεβαίωση λήψης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος
ή ασυμφωνίας της παραγματικής διεύθυνσης αποστολής με την αναγραφόμενη στον

mailto:papazachariou@activepoint.gr
mailto:gr@draeger.com
mailto:dalekou@draeger.com
mailto:info@hge.gr
mailto:info@pozidis.gr
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Πίνακα της παραγράφου 1.1.3.2.1.2, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ δύναται να προβεί σε αλλαγή /
επικαιροποίηση της / των ορθής /-ών διευθύνσεως /-σεων με ταυτόχρονη ενημέρωση του
ΓΕΣ/Γ1.

1.1.3.2.2 Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς
φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος
Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:

1.1.3.2.2.1 «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά».

1.1.3.2.2.2 «Οικονομική Προσφορά».

1.1.3.2.3 Υποβολή αποδεικτικών μέσων από τον προσωρινό
ανάδοχο φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την ΑΑ.

1.1.3.3 Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι
αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του
απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο
των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής τους.

1.1.3.4 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της παρούσας πρόσκλησης και θα αποσφραγισθούν -
αξιολογηθούν κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

1.2.1 Είδος διαδικασίας

Κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) που
αφορούν στη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207),
για την ανάδειξη του / των οικονομικού /-ών φορέα /-ων (αναδόχου / -ων) θα διεξαχθεί
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32
παράγραφος 2γ και 32Α του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 142), για κάλυψη απαιτήσεων στο
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας
ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών.

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΕΘΑ 1.011, Ειδικός
Φορέας 701-00.000.00 και ΑΛΕ 31-2.09-89.001.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

Διαταγή διάθεσης: Φ.814/815/744572/Σ.1648/25 Απρ 20/ΓΕΣ/Γ3/4
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης

1.3.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού
πληρωμάτων και τμημάτων επί των ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού,
επιτήρησης - ανάσχεσης και συγκεκριμένα η προμήθεια είκοσι πέντε (25) συσκευών
παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος και ρυθμιστών πλευστότητας,
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο
πλαίσιο συνδρομής των ΕΔ για την αντιμετώπιση της έκτακτης και απρόβλεπτης αύξησης
των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης επιδείνωσης της
προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης. Στο πλαίσιο της εν λόγω προμήθειας εντάσσονται
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, για την:

1.3.1.1.1 Παροχή ανταλλακτικών, της προβλεπόμενης, από το
τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου της συσκευής συντήρησης (υποχρεωτικά)
και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντήρησης / επισκευών όλων των κλιμακίων
όπως προδσιορίζονται στην παράγραφο 2.1.4.12.9 του παρόντος (εάν απαιτηθεί) κατά
ελάχιστο 5 έτη, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
εν λόγω συμβατικών υλικών.

1.3.1.1.2 Δέσμευση (έγγραφη – υπεύθυνη δήλωση με ρητή και
ανεπιφύλακτη δέσμευση επί ποινής αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση) για συμμετοχή
σε διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) εν συνεχεία υποστήριξης (ΣΠΕΣΥ)
διάρκειας 4 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 4 έτη, η οποία θα διεξαχθεί
σε δεύτερο χρόνο με τεχνικά αποδεκτή προσφορά, η οποία ΣΠ θα τεθεί σε ισχύ με τη λήξη
της 5ετίας από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εν λόγω
συμβατικών υλικών.

1.3.1.1.3 Δημιουργία - κατασκευή κατάλληλων υποδομών
(προσδιορισμός επακριβής με ανάλυση), διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων, τοποθέτηση
ειδικών συσκευών / μηχανημάτων (εαν απαιτείται) με ανάλογη πιστοποίηση εάν / όπου /
και σε όση έκταση απαιτείται (π.χ. ISO, κ.λπ.) και προμήθεια (εντός την τιμής της
προσφοράς) όλων των απαιτούμενων εργαλείων τεχνικής υποστήριξης, εντός των
εγκαταστάσεων στρατιωτικής μονάδος στην περιοχή του ν. Αττικής που θα υποδειχθεί από
την στρατιωτική Υπηρεσία.

1.3.1.1.4 Παροχή της απαιτούμενης θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO, κ.λπ.), για τη
συντήρηση και τις επισκευές των συσκευών, όλων των κλιμακίων και αντίστοιχης
πιστοποίησης (παροχή KNOW HOW σε όλα τα κλιμάκια συντήρησης) συγκεκριμένου
αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής (ΑΑ), με δυνατότητα επανάληψης αυτής
επιπλέον 2 φορές σε χρονική διάρκεια 4 + 4 έτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την
ΑΑ, όπως αναλύεται στη συνέχεια του παρόντος, καθώς επίσης και

1.3.1.1.5 Υποβολή προτάσεων για αναβαθμίσεις / εκσυγχρονισμό
(με αναλυτικά τεχνοοικονομικά στοιχεία) κατά τη διάρκεια χρήσης των συμβατικών υλικών.

1.3.1.1.6 Νατράσβεστο που ορίζει ο κατασκευαστής για κάθε
συσκευή, κατ ελάχιστο συνολική ποσότητα  500 κιλά, σε συσκευασία  των 4 – 5 κιλών.
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1.3.1.2 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33157200-7 «Αναπνευστικές συσκευές
οξυγόνου».

1.3.2 Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα

Δεν απαιτείται και δεν είναι δυνατή η υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα λόγω
της φύσης του συμβατικού αντικειμένου.

1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

1.3.3.1 Η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (403.225 €). ΦΠΑ: (24%):
96.775 €. Συνολική δαπάνη: 500.000 €

1.3.3.2 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης διαμορφώθηκε με προϋπολογισμό
κόστους προμήθειας μιας (1) συσκευής με ρυθμιστή πλευστότητας τις 16.129 €
[προσφερόμενη τιμή – ΠΤ της οικονομικής προσφοράς, όπως αναλύεται στον Πίνακα της
παραγράφου 3 του υποδείγματος Οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα V του παρόντος)],
είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς που
διενεργήθηκε από το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΣ, συνυπολογιζομένου των απαιτήσεων
όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3.1.1 του παρόντος.

1.3.3.3 Στις τιμές «καθαρής αξίας» συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέχρι
παράδοσης των συμβατικών υλικών στον τελικό προορισμό (στρατόπεδο Αττικής) και της
αντίστοιχης εκπαίδευσης – πιστοποίησης του προσωπικού (χειριστών) σε μονάδα του ν.
Αττικής.

1.3.4 Δικαίωμα Προαίρεσης

Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για την κύρια σύμβαση.

1.3.5 Αυξομείωση ποσοτήτων

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, ως εξής:

1.3.5.1 Ολόκληρη την προς προμήθεια ποσότητα.

1.3.5.2 Μεγαλύτερη ποσότητα έως το 15% της αρχικής αναγραφόμενης στην
παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος.

1.3.5.3 Μικρότερη ποσότητα έως το 50% της αρχικής αναγραφόμενης στην
παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος.

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.

1.3.6 Διάρκεια της σύμβασης
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1.3.6.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες  από την
υπογραφή αυτής.

1.3.6.2. Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1.3.6.2.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

1.3.6.2.2 Ολοκληρώθηκε, η οριστική παραλαβή των συμβατικών
υλικών, η δημιουργία – κατασκευή υποδομών όπου κρίθηκε αναγκαίο, η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης - πιστοποίησης, στο χώρο που ορίζεται στην παρούσα και εν
γένει των αναφερομένων στην παράγραφο 1.3.1.1 του παρόντος.

1.3.6.2.3. Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

1.3.6.2.4. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής
κυρώσεων ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών

1.3.7 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης

Όπως δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας πρόσκλησης.

1.3.8 Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το
άρθρο 86 (Κριτήρια ανάθεσης) του (δ) σχετικού (ν.4412/2016), η οποία εκτιμάται βάσει
κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης του θέματος
(Παράρτημα Ι του πρόσκλησης), με τις επιφυλάξεις του άρθρου 88 (Ασυνήθιστα χαμηλές
προσφορές) και τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 90 (Ισότιμες και
ισοδύναμες προσφορές).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως6:

1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

6 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της
ρήτρας ευελιξίας.
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1.4.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

1.4.3 Του ΠΔ/1926 (ΦΕΚ Α΄241), παράγραφος 17, άρθρο 5, (κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ) όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3, Ν.1678/1944 και ισχύει.

1.4.4 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.

1.4.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».

1.4.6 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

1.4.7 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»7.  Σε περίπτωση μη επάρκειας ικανού
αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στη
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.

1.4.8 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

1.4.9 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».

1.4.10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

1.4.11 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

1.4.12 Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.4.13 Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα»,

1.4.14 Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδρομής
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης
συντονιστικού οργάνου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1.4.15 Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

1.4.16 Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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1.4.17 Της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016
(Α΄ 147).

1.4.18 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».

1.4.19 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.

1.4.20 Του ν. 4514/2018 (Α’ 14) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις». Άρθρο 111 [Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.
2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.» (Α΄ 248)].

1.4.21 Του ν. 4587/18 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων -
Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις (Α. 7 Παράταση προθεσμίας)».

1.4.22 Του ν. 4636/19 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις (Α.
122 Παράταση προθεσμίας)».

1.4.23 Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

1.4.24 Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)].

1.4.25 Της Υ.Α. υπ. αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» .

1.4.26 Της με αρ. Φ.800/133/134893 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση Οικονομικής
Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της
Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται
από αυτές (ΦΕΚ Α 2300/03-12-2007)».

1.4.27 ΑΠ Φ.900/6/561022/Σ.347/23 Σεπ 19/ΓΕΕΘΑ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)/Α1/
Τμ.1 (ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

1.4.28 ΑΠ Φ.900/33/38131/Σ.279/25 Σεπ 19/ΓΕΣ/Α1 (ΔΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)/2α
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1.4.29 Του ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207 / 17 Δεκ 19) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 17, Τροποποίηση του Άρθρου 96 του
Ν.4368/2016).

1.4.30 Του ΦΕΚ Α΄ 68 / 20 Μαρ 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Άρθρο εξηκοστό Ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων).

1.4.31 Φ.900/1004/21616/Σ.6324/27 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΙΓ ΥΦΕΘΑ.

1.4.32 Φ.900/99/102091/Σ.164/01 Απρ 20/ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ.

1.4.33 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 1415/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.

1.4.34 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 22/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓ Γ΄ΚΛ.

1.4.35 Φ.800/558/23281/Σ.6795/06 Απρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΥΦΕΘΑ.

1.4.36 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 1479/06 Απρ 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.

1.4.37 Φ.800/1098/36490/Σ.10465/06 Ιουν 20/ΥΠΕΘΑ/ΙΓ ΥΦΕΘΑ.

1.4.38 Φ.800/51/282186/Σ.3478/11 Ιουν 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3 /Τμ.ΙΙ.

1.4.39 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 2423/15 Ιουν 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.

1.4.40 Φ.800/57/283375/Σ.3669/22 Ιουν 20/ΓΕΕΘΑ/Γ3.

1.4.41 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 2534/23 Ιουν 20/ΓΕΣ/ΕΓΑ.

1.4.42 Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ. Αριθ. 31/25 Ιουν 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ.

1.4.43 Φ. 600/139/686181/Σ.3085/14 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαπραγματεύσεων

1.5.1 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φακέλων προσφορών είναι η
Τριτη 29 Σεπ 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

1.5.2 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων - φάσεων8

1.5.2.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (07) εργασίμων ημερών από την
αποσφράγιση.

8 Ν.4412/2016, Άρθρο 221Α. Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση των
αναγραφόμενων προσθεσμιών, λόγω του επείγοντος της προμήθειας
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1.5.2.2 Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

1.5.2.3 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

1.5.2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του / των σχετικού /-ών
Πρακτικού /-ών.

1.5.3 Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που
ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις
κείμενες διατάξεις.

1.5.4 Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1.5.2 δεν
συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.

1.6 Δημοσιότητα

1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρο 32 του Ν.4412/2016).

1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο9

Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρα 32 και 38 §5 του
Ν.4412/2016) και επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010, (εξαιρέσεις υποχρεωτικής ανάρτησης στο διαδίκτυο) περί της ενίσχυσης
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, καθόσον, η εν λόγω διαδικασία αφορά σε σύμβαση προμήθειας υλικών
εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, και η δημοσιοποίηση στοιχείων
αυτής, δύναται να προκαλέσει βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας.

1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων

Δεν υφίστανται.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

9 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.
4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο,
όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση
παραλαβής της διακήρυξης / γνωστοποίησης
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους10.

1.7.3 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης , εφόσον
επιλεγούν.

1.7.4 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

2.1.1.1 Η παρούσα πρόσκληση με τα Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής:

2.1.1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

2.1.1.3 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.1.4 Φ.600/139/686181/Σ.3085/14 Σεπ 20/ΓΕΣ/Γ1/4α.

2.1.1.5 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

2.1.2.1 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών θα γίνονται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από την ημέρα
ανάρτησης / αποστολής της πρόσκλησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και ώρες 08:00 – 14:00). Για την παραλαβή των αιτούμενων εγγράφων οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους11 , που ανέρχεται σε είκοσι
επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (27,90€), εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά ή μέσω email, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
στον ενδιαφερόμενο.

2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω
εγγράφων της σύμβασης:

2.1.2.2.1 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να
τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά.

11 Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη
των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και
της ταχυδρομικής αποστολής τους.
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2.1.2.2.2 Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την
οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

2.1.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριμένης παρ. 2.1.2.2,
η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

2.1.2.4 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ,
η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένη, υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως
κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.

2.1.2.5 Δεν χαρακτηρίζονται ως «εμπιστευτικές», πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Σε περίπτωση
χαρακτηρισμού ως εμπιστευτικής της οικονομικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή θα
προβαίνει στον άμεσο αποχαρακτηρισμό αυτής ενημερώνοντας σχετικά τον αντίστοιχο
οικονομικό φορέα.

2.1.2.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου
του ΠΔ 28/2015 (Α 34).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα, το αργότερο μέχρι και έξι (6)
ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα.

2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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:

2.1.3.2.1 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.

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές.

2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
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2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση
των προθεσμιών12.

2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές, είτε
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή13 απ ευθείας, είτε κατόπιν εγγράφου της
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, είτε
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή και υποχρεούται
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

2.1.4 Γλώσσα - Ορισμοί

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση

2.1.4.2 Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.

2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.14 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)15. Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).16 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από

12 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

13 Ν.4412/16, Άρθρο 32Α, τελευταίο εδάφιο: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο
για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης

14 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με
την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

16 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
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πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

2.1.4.5 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

2.1.4.6 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου
και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

2.1.4.7 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη -
με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

2.1.4.8 Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα
θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε
περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριμένου όρου που
δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται αρμοδίως και κατά περίπτωση από
τις νομικές ή τεχνικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την
εξιδεικευμένη ορολογία του συμβατικού αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα
υφιστάμενα λεξικά.

2.1.4.9 «Αρμόδιο όργανο», κατά την έννοια του άρθρου 32Α είναι η επιτροπή
διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης – διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

2.1.4.10 Ορισμοί συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης

2.1.4.10.1 «Ισοδύναμο υλικό» είναι το υλικό (υπό την ευρεία
έννοια του όρου) το οποίο ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διαφορές (π.χ. χρώμα, τρόπο
προσδιορισμού, υλικό κατασκευής, κ.λπ.)  έχει ίση δύναμη, ισχύ, ροπή, επιχειρησιακή
αξία, αντοχή, ιδιότητες, προδιαγραφές, κτλ. με κάποιο άλλο.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσεως των υπό
προμήθεια μέσων / υλικών (ανταλλακτικών / αναλωσίμων για την τεχνική υποστήριξη
συγκεκριμένων μονάδων – συγκροτημάτων – υποσυγκροτημάτων), η τεχνική
προδιαγραφή αναπόφευκτα περιέχει, κατά περίπτωση, μνεία υλικών συγκεκριμένης
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος ή
τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, πλην όμως, για την επίτευξη της κατά το
δυνατόν «ίσης μεταχείρισης» και του υγιή ανταγωνισμού, η εν λόγω μνεία συνοδεύεται
από τη μνεία «ή ισοδύναμο». Αν δεν αναφέρεται ρητώς σε κάποια απαίτηση, με βάση τον
παρόντα ορισμό εννοείται.
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Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σαφής αναφορά,
(όπως για παράδειγμα, μη αναγραφή συγκεκριμένου αριθμού μερίδας Ρ/Ν, ή / και
διαφορετικού Ρ/Ν, κ.λπ.) αυτή εννοείται, ο δε οικονομικός φορέας υποχρεούται να
υποβάλει με την τεχνική του προσφορά όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία που αποδεικνύει
την «ισοδυναμία» του προσφερόμενου υλικού για ανάλογη αξιολόγηση από την αρμόδια
επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή εναλλακτικά σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν υφίσταται
υποστηρικτική βιβλιογραφία ή υπεύθυνη δήλωση του επίσημου αντιπροσώπου ή
κατασκευαστή του υλικού / μέσου, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υλικό
απορρίπτεται.

2.1.4.10.2 «Διαλειτουργικότητα», είναι η ικανότητα των
συστημάτων, μονάδων, υλικών, κ.λπ. να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες ώστε να
λειτουργούν από κοινού.

2.1.4.10.3 «Εναλλαξιμότητα»,  είναι η ικανότητα του υλικού /
ανταλλακτικού / εξαρτήματος ενός μέσου του «τμήματος / συστήματος», να δύναται να
χρησιμοποιηθεί σε μέσο ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος».

2.1.4.10.4 «Συντήρηση»: είναι κάθε ενέργεια και φροντίδα που
αποσκοπούν στο να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν το τεχνικό υλικό σε κατάσταση
ετοιμότητας και περιλαμβάνει:

2.1.4.10.4.1 Τη σωστή υπηρέτηση του υλικού.

2.1.4.10.4.2 Τους περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές.

2.1.4.10.4.3 Τις επιθεωρήσεις.

2.1.4.10.4.4 Την ταξινόμηση από άποψη ετοιμότητας
χρησιμοποίησης.

2.1.4.10.4.5 Τις επισκευές.

2.1.4.10.4.6 Τις τροποποιήσεις, διασκευές και τους
εκσυγχρονισμούς.

2.1.4.10.4.7 Τις αξιοποιήσεις και ανακατασκευές –
συντηρήσεις εργοστασιακού επιπέδου.

2.1.4.10.5 «Επισκευή»: είναι η αποκατάσταση της βλάβης ή
φθοράς των υλικών και εφοδίων για να επανέλθουν σε καλή κατάσταση λειτουργίας
επαναχρησιμοποιήσεως.

2.1.4.10.6 «Ανακατασκευή» ή «Αναβάθμιση»: είναι η επαναφορά
του τεχνικού υλικού σε κατάσταση που να μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση του
καινούργιου τεχνικού υλικού. Η επαναφορά γίνεται με την πλήρη αποσυναρμολόγηση ενός
συγκροτήματος ή κύριου υλικού για εξακρίβωση της καταστάσεως κάθε εξαρτήματός του
και επασυναρμολόγησή του με τη χρησιμοποίηση εύχρηστων ή καινούργιων
συγκροτημάτων και υποσυγκροτημάτων.

2.1.4.10.7 «Εκσυγχρονισμός»: είναι η βελτίωση των τεχνικών και
επιχειρησιακών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του υλικού, αφού εφαρμοσθούν σ΄ αυτό
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τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται με
τροποποίηση ή ακόμα με αντικατάσταση συγκροτημάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας.
Με τον εκσυγχρονισμό μπορεί να αλλάξει και η εξωτερική μορφή του κυρίου υλικού.

2.1.4.10.8 Κατηγορίες  Συντήρησης

2.1.4.10.8.1 Συντήρηση  Μονάδας

Εκτελείται από πιστοποιημένο προσωπικό
και με ευθύνη της Μονάδας, που έχει και χρησιμοποιεί τα τεχνικά υλικά. Περιλαμβάνει
επιθεώρηση, κάθαρση, υπηρέτηση, προφύλαξη, λίπανση και ρύθμιση τεχνικών υλικών.
Επίσης περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις μικρών συγκροτημάτων.
Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής της Μονάδας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 1ο και 2ο

κλιμάκιο και αποτελεί τη βάση της συντηρήσεως.

2.1.4.10.8.2 Συντήρηση  Σχηματισμού - Εταιρείας

Εκτελείται από τις Μονάδες ή Υπομονάδες
ΤΧ ή  και  από  προσωπικό  της  εταιρείας,  3ου- 4ου κλιμακίου. Περιλαμβάνει επισκευές και
αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων. Το επισκευασμένο υλικό
επιστρέφεται στη Μονάδα του. Υπεύθυνος είναι ο Διοικητής του Σχηματισμού  ή  η
εταιρεία.  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 3ο και 4ο κλιμάκιο.

2.1.4.10.8.3 Συντήρηση  Εταιρείας - Συνεργείου

Εκτελείται από προσωπικό της εταιρείας
σε μόνιμες εγκαταστάσεις ή από κινητές ομάδες επισκευής ( στις  έδρες  των  μονάδων ),
οι οποίες διαθέτουν πολυσύνθετο τεχνικό υλικό και εργαλεία (με μέριμνα της εταιρείας).
Περιλαμβάνει μεγάλης εκτάσεως επισκευές, ανακατασκευές και τροποποιήσεις -
εκσυγχρονισμούς συγκροτημάτων και κύριων υλικών. Το υλικό επιστρέφεται στις Μονάδες
ΤΧ για έλεγχο. Υπεύθυνη είναι η εταιρεία. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το 5ο κλιμάκιο.

2.1.4.10.9 Κλιμάκια  Συντηρήσεως

2.1.4.10.9.1 Συντήρηση  1ου Κλιμακίου.

Η συντήρηση 1ου κλιμακίου εκτελείται από
τους χειριστές του τεχνικού υλικού και περιλαμβάνει:

2.1.4.10.9.1.1 Την ημερήσια
προληπτική συντήρηση

Εκτελείται από τους
χειριστές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή με ευθύνη της Μονάδας και
περιλαμβάνει τη συνήθη φροντίδα κατά τη χρήση, τον καθαρισμό, την προφύλαξη από
φθορές κτλ.

2.1.4.12.9.1.2 Την εβδομαδιαία
προληπτική συντήρηση.

Εκτελείται από τους
χειριστές, είναι καθολική και κατευθυνόμενη από τον υπεύθυνο Αξκό της Δρίας
συντηρήσεως. Πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με ευθύνη της Μονάδας. Σκοπός
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της είναι αρχικά ο λεπτομερής έλεγχος των υλικών / μέσων για τη διαπίστωση και
καταγραφή βλαβών, φθορών κι ελλείψεων και στη συνέχεια η αποκατάσταση όσων εξ’
αυτών δύναται να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Μονάδας. Περιλαμβάνει λεπτομερή
καθαρισμό, λίπανση, ρυθμίσεις, δοκιμές, μικροεπισκευές, περιορισμένες αντικαταστάσεις
μικροεξαρτημάτων, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα ΤΕ.

2.1.4.10.9.2 Συντήρηση  2ου Κλιμακίου.

2.1.4.10.9.2.1 Εκτελείται από το
ειδικά εκπαιδευμένο, για το σκοπό αυτό, τεχνικό – πιστοποιημένο προσωπικό της
Μονάδας και περιλαμβάνει μικροεπισκευές και αντικαταστάσεις ολόκληρων ή τμημάτων
μικρών συγκροτημάτων, ρυθμίσεις, ελέγχους, δοκιμές και επιθεωρήσεις, όπως
προβλέπεται από τα τεχνικά εγχειρίδια.

2.1.4.10.9.2.2 Το προσωπικό, που
εκτελεί τη συντήρηση 2ου κλιμακίου, συμβουλεύει και βοηθά το προσωπικό που εκτελεί τη
συντήρηση 1ου κλιμακίου (χειριστές) και αναφέρει στη Δκση τυχόν παραλείψεις
συντηρήσεως ή κακή χρήση του υλικού.

2.1.4.10.9.3 Συντήρηση  3ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή απαιτεί μεγαλύτερη
επιδεξιότητα και ειδικά εργαλεία και μέσα. Εκτελείται  από ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό, Μονάδας Τεχνικού ( 13ος ΛΤΧ, κ.λπ.) με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές
οδηγίες,  ΠαΔ και λοιπές  δγες της ΔΤΧ/ΓΕΣ, κ.λπ. αλλά  δύναται  να εκτελείται  και  από
προσωπικό της  εταιρείας.  Επίσης, περιλαμβάνει επισκευή μικροσυγκροτημάτων και
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων συγκροτημάτων.

Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού
προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ’ ακριβώς οι εργασίες που θα
εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του
προσωπικού του ΣΞ.

2.1.4.10.9.4 Συντήρηση  4ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή απαιτεί  εργαλεία - μέσα
και επιδεξιότητα άνω του 3ου κλιμακίου. Εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό
της εταιρείας. Επί πλέον περιλαμβάνει επισκευές μεγάλων και μικρών συγκροτημάτων, τα
οποία στη συνέχεια επιστρέφονται σε κατώτερα κλιμάκια, (13ος ΛΤΧ, κ.λπ.) καθώς και
αξιοποίηση τεχνικού υλικού.

Αναλόγως εξειδίκευσης του τεχνικού
προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να προσδιορισθούν επ΄ ακριβώς οι εργασίες που θα
εκτελούνται από την εταιρεία και οι αντίστοιχες που θα αποτελούν ευθύνη του
προσωπικού του ΣΞ και ΠΝ.

2.1.4.10.9.5 Συντήρηση  5ου Κλιμακίου.

Η εργασία αυτή συνίσταται στην επισκευή
ή ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό κύριων υλικών. Περιλαμβάνει εργασίες ακριβείας
εκτελούμενες από αρμόδια ιδιωτικά συνεργεία / αρχικό κατασκευαστή.
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Η προώθηση των υλικών σε ανώτερα
επισκευαστικά κλιμάκια - ιδιωτικά συνεργεία πραγματοποιείται με μέριμνα του 13 ΛΤΧ για
τον ΣΞ.

2.1.4.10.10 «Τρόπος προσδιορισμού» των προσφερόμενων
μέσων / υλικών δύναται να γίνει, αυτόνομα ή συνδυαστικά, με βάση:

2.1.4.10.10.1 Τη τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης
«1» του Παραρτήματος «Ι» του παρόντος.

2.1.4.10.10.2 Τα στοιχεία αναγνωρίσεως του υλικού,
ήτοι, τον αριθμό ονομαστικού που απονέμεται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης
υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ STOCK NUMBER – NSN) ή κατ’ άλλον τρόπο ή τον ειδικό
αριθμό υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER – P/N, ή
REFERENCE NUMBER – R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τον κωδικό
αριθμό του κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ (NCAGE) ή «ισοδύναμο» κωδικό που θα υποβληθεί
από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν. Τα στοιχεία
αναγνώρισης υλικών, εκτός ανταλλακτικών, συμπληρώνονται απαραίτητα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN, P/N ή R/N των υλικών, όπως αυτά παρέχονται
από τους καταλόγους υλικών του ΝΑΤΟ ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια.

2.1.4.10.10.3 Το δείγμα της Υπηρεσίας. (εφόσον
καθορίζεται από την παρούσα)

2.1.4.10.10.3.1 Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς
προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

2.1.4.10.10.3.2 Εφόσον η προμήθεια
του υλικού γίνεται με βάση το δείγμα του φορέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται
από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους
ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και
ευθύνη.

2.1.4.10.10.4 Το δείγμα του Προμηθευτή. (εφόσον
ζητείται από την παρούσα)

2.1.4.10.10.4.1 Κατατίθεται υποχρεω-
τικά με την τεχνική προσφορά.

2.1.4.10.10.4.2 Κατά την αξιολόγηση
των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα.
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης
των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης,
ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους
του δείγματος.
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2.1.4.10.10.4.3 Η επισημοποίηση των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων (όπου προβλέπεται) γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:

2.1.4.10.10.4.3.1 Των δειγμάτων
που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά κατά το
στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία
έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημοποιούμενο δείγμα του
φορέα δεν θα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.

2.1.4.10.10.4.3.2  Των δειγμάτων
που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την
κατακύρωση της προμήθειας.

Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για
να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την
διαδικασία των ελέγχων.

Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο
δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει
κατά την  κατασκευή του υλικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το
αργότερο με την παράδοση του υλικού.

2.1.4.10.11 Ως «τεχνικό υλικό» ή «υλικό» για τους σκοπούς του
παρόντος, ορίζεται κάθε ολοκληρωμένο συγκρότημα  ηλεκτρομηχανολογικής,
μηχανολογικής, μηχανικής, κοινής, ηλεκτρολογικής, ηλεκτρονικής ή ηλεκτροοπτικής
φύσης, το οποίο χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για την ορθή και ασφαλή χρήση /
λειτουργία και υποστήριξη του κύριου συμβατικού αντικειμένου.

2.1.5 Εγγυήσεις17

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)18,
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 τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

2.1.5.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

17 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
18 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ

Α΄ 93/31.5.2018),
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2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

2.1.5.4 Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτημα «VIII» της
παρούσας.

2.1.5.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής

2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

2.2.1.1.1 Κράτος - μέλος της Ένωσης,

2.2.1.1.2 Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),

2.2.1.1.3 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
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2.2.1.1.4 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.19

2.2.1.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή20

για την υποβολή προσφοράς21.

2.2.1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.22

2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής23

Δεν απαιτείται.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού24

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους25:

2.2.3.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42).

2.2.3.1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

19 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

20 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
21 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με

τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της
αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

22 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
23 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
24 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
25 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.
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2.2.3.1.3 Απάτη, 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), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).

2.2.3.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

2.2.3.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).

2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, 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 του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:

2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές.

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

2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου26

2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6 η κατά τα
ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,

26 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017
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αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

2.2.3.3 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.2.3.3.1 Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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

2.2.3.3.2 Όταν η αναθέτουσα αρχή 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους27.
ή/και

2.2.3.3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή  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
προσφοράς: 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. 28.

2.2.3.4 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

27 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις
κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016

28 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.
4488/2017.
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2.2.3.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:

2.2.3.5.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

2.2.3.5.2 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας29

2.2.3.5.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

2.2.3.5.4 Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την
έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

2.2.3.5.5 Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από
την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

2.2.3.5.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

2.2.3.5.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας.

2.2.3.5.8 Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

29 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις
άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του
άρθρου 2.2.9.2.



Σελίδα 30

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.

2.2.3.5.9 Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με
κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.5.1 έως 2.2.3.5.9 η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.30

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ.
2.2.3.5.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

2.2.3.7 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.331 και 2.2.3.432 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 (αυτoκάθαρση).  Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση33.

2.2.3.9 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.10 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

30 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

31 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του
ν. 4497/2017.

32 Όπως προηγούμενη υποσημείωση
33 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Κριτήρια Επιλογής

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

2.2.4.2 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.

2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2.2.4.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού34.

2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν / παρέχουν
ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου
εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία35 οικονομικά έτη (2017,2018,2019) ίσο ή μεγαλύτερο
του 30% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών
υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου
εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην
ένωση.

Επισήμανση: Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για είδη που δεν
κατασκευάζονται από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, ειδικά για τη παρούσα
διαδικασία σύναψης σύβασης, λόγω της επιβεβαιωμένης κατεπείγουσας, άμεσης και
επιτακτικής ανάγκης κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων στο
πλαίσιο της συνδρομής τους για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των
προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής -
μεταναστευτικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα, και λόγω των περιορισμών κινήσεων και
μεταφορών την υφιστάμενη χρονική περίοδο, τα εν λόγω στοιχεία που θα υποβληθούν,
δύνανται να αφορούν κατ ελάχιστο μόνο στην εταιρεία  (συμμετέχον οικονομικός
φορέας, ήτοι, εταιρεία με την οποία θα συναφθεί η δημόσια σύμβαση προμήθειας σε

34 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
35 Προ του οικονομικού / ημερολογιακού έτους υποβολής της προσφοράς
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περίπτωση ανάδειξης μειοδότη / ανάδοχο) ή μόνο τον κατασκευαστικό οίκο της
συσκευής παροχής οξυγόνου,.

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται36 να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα απαιτείται:

2.2.6.1 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας (2017, 2018 και 2019), να
έχουν εκτελέσει  τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας των συγκεκριμένων συσκευών
παροχής οξυγόνου, όπως προκύπτει από σχετικά προσκομιζόμενα αποδεικτικά
(συμβάσεις ή τιμολόγια προμήθειας ανάλογων προϊόντων, με αντίστοιχες βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης), ύψους ίσο ή μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής συμβατικής αξίας,
άνευ ΦΠΑ.

2.2.6.2 Να αναφέρουν τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
και τεχνικής υποστήριξης (αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη των προς προμήθεια
υλικών) για την εξασφάλιση της «ασφάλειας εφοδιασμού» (Διαχείριση της αλυσίδας
εφοδιασμού).

Υποχρεωτική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) του οικονομικού φορέα στην οποία,
ο προσφέρων:

2.2.6.2.1 Δεσμεύεται οτι είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων
(υλικών) που συνδέονται με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος − μέλος ή
τα ενδιαφερόμενα κράτη – μέλη.

2.2.6.2.2 Μνημονεύει κάθε τυχόν περιορισμό ή δέσμευση που θα
επιβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των
προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των προϊόντων και
υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων
ασφαλείας.

2.2.6.2.3 Αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της
αλυσίδας εφοδιασμού του (προσφέροντος) θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει
τις αναφερόμενες στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όσον
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές
αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν
δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. Στο πλαίσιο της εν λόγω
πιστοποίησης της οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήματος του προσφέροντος, μπορεί
να ζητηθεί (από την αναθέτουσα αρχή) να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς
από συμμαχικές χώρες και να αποφύγει υπεργολάβους από χώρες στις οποίες ισχύει
ειδικό καθεστώς που επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού.

36 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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2.2.6.2.4 Δεσμεύεται ότι, θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο
εκσυγχρονισμός ή οι προσαρμογές των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της
σύμβασης.

2.2.6.2.5 Δεσμεύεται ότι, η αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα
σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού
ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του,
έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Επισήμανση: Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για είδη που δεν
κατασκευάζονται από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, ειδικά για τη παρούσα
διαδικασία σύναψης σύβασης, λόγω της επιβεβαιωμένης κατεπείγουσας, άμεσης και
επιτακτικής ανάγκης κάλυψης επιχειρησιακών απαιτήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων στο
πλαίσιο της συνδρομής τους για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των
προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής -
μεταναστευτικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα, και λόγω των περιορισμών κινήσεων και
μεταφορών την υφιστάμενη χρονική περίοδο, τα εν λόγω στοιχεία που θα υποβληθούν,
δύνανται να φορούν κατ ελάχιστο στον ή στους κατασκευαστή / -στές του συμβατικού
αντικειμένου, καθόσον αφορούν στο αντικείμενο σύμβασης και η Υπηρεσία επιθυμεί να
αξιολογήσει την χρήση των προϊόντων τα οποία προτίθεται, ο συμμετέχον οικονομικός
φορέας, να προσφέρει σε περίπτωση ανάδειξης ως αναδόχου, από έτερους.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  οφείλουν να
συμμορφώνονται37 με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις οι οποίες να βρίσκονται σε ισχύ κατά
την υποβολή των προσφορών:

2.2.7.1 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 ή
ισοδύναμο, σχετικά με το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.

Κατα την παράδοση / παραλαβή των εν λόγω συσκευών παροχής οξυγόνου,
υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον κατασκευαστικό οίκο, επιπλέον:

2.2.7.2 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Comformity CoC) που
θα εκδοθεί από τον κατασκευαστή και θα προσυπογραφεί από τον αρμόδιο εκπρόσωπο
του φορέα Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του κατασκευαστικού οίκου.

37 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.
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2.2.7.3 Πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου, ότι οι συσκευές κατά τη
διάρκεια της κατασκευής τους, διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι αντοχής που
περιγράφονται στη MIL-STD-810G και οι εν λόγω συσκευές δύναται να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες τουλάχιστον από 4οC έως 25οC.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς38.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.

2.2.8.2 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς επίσης
και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί
στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 39.

2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 40.

2.2.8.4. Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κάνει επίκληση στην ικανότητα
από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), να δηλώσουν ότι δεν θα διαθέσουν
τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης της
σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς:

2.2.9.1.1.1 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις
της παραγράφου 2.2.3 και

2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο

38 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό
ανάθεσης σύμβασης

39 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
40 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.
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Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «ΙΙΙ», το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών41.

Επιπλέον, για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, λόγω του
επείγοντος, απαιτείται η συνυποβολή εκ μέρους των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων, του μεγαλύτερου μέρους των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4.α.3 του παρόντος.

Η μη υποβολή μέρους των εν λόγω δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τα οποία
έχουν υποβληθεί τεκμηριωμένα42 αιτήσεις έκδοσης, δεν αποτελεί αιτία απόρριψης της
προσφοράς κατά τη φάση διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης, με την προϋπόθεση την
υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσκόμισης και της
δέσμευσης υποβολής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός των προβλέψεων
του παρόντος.

Αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς, η μη ολοκλήρωση της υποβολής τους
εκ μέρους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, μέχρι και την ημερομηνία εκδόσεως του
σχετικού Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή, σύμφωνα με τις
προθεσμίες της παραγράφου 1.5.2.1 του παρόντος.

2.2.9.1.2 Το ΕΕΕΣ43 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο44. Κατά
την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 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 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 άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί

41 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του
Ν.4605/2019 (52 Α’)

42 Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, στην οποία ΥΔ, αναγράφεται ανά δικαιολογητικό / έγγραφο, ο
σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου (ΑΠ) και ημερομηνία αιτήσεως από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία,
καθώς επίσης και ο εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής και παράδοσης στην αρμόδια επιτροπή της ΣΥ. Σε
κάθε περίπτωση υποχρεωτικά ο χρόνος υποβολής αιτήματος δεν μπορεί να είναι μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών

43 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

44 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis
/eees_odigies. pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis
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τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

2.2.9.1.3 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.1.4 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

2.2.9.1.5 Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων
τρίτων (πλην του κατασκευαστή), ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει
δικό του διακριτό ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο ή σε έντυπη μορφή υπογραφή, κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς.

2.2.9.1.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του  το
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και
το τμήμα  αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης του
προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την  παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και  για τους
υπεργολάβους.

2.2.9.1.7 Σε περίπτωση που δηλωθεί υπεργολάβος, τότε αυτός (ο
υπεργολάβος) υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς.

2.2.9.1.8 Για την παρούσα διαδικασία, ο κατασκευαστικός οίκος
δεν θα υποβάλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ. ΕΕΕΣ θα υποβάλει μόνο ο συμμετέχων οικονομικός
φορέας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα45

2.2.9.2.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201646.

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)47.

45 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς
να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για
παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων,
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

46 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
47 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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2.2.9.2.3 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.448.

2.2.9.2.4 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν
δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ

2.2.9.2.5 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν49.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον

έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών50. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά51:

48 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1
άρθρο 78 ν. 4412/2016

49 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
50 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.

α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
51 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
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2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του52. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.2.

2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3.3
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του53

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων54.

2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  πιστοποιητι-
κό55 από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

52 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

53 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

54 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
55 Ν. 4488/17, άρθρο 39, παρ. 2
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του56 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού57.

2.2.9.2.6.4 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4. τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

2.2.9.2.6.5 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν,
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.6.6 Για τις λοιπές περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

2.2.9.2.7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

2.2.9.2.8 Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.9 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν:

2.2.9.2.9.1 Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν

56 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

57 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν.
4605/2019.
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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

2.2.9.2.9.2 Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,58 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2.2.9.2.10 Β.3: Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:

Τις νόμιμα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή
αποσπάσματα αυτών, εφόσον απαιτείται δημοσίευση για τα έτη 2017, 2018 και 2019.Στην
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρία, που δεν έχει ακόμα
δημοσιεύσει τον ισολογισμό του 2019, αρκεί η προσκόμιση ενυπόγραφου από τον λογιστή
της ισοζυγίου γενικού καθολικού. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική
και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο

2.2.9.2.11 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια
πώλησης ή υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση δέσμευσης με ρήτρα εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητα μη δημοσίευσης / κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με τους
αγοράστές / χρήστες) της παραγράφου 2.2.6.

2.2.9.2.12 Β.5: Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα συγκεκριμενα πιστοποιητικά ή
αντίστοιχα ισοδύναμα, υποχρεωτικά σε ισχύ, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο αρμόδιου κρατικού φορέα, δύναται να αποδείξη την καταλληλότητα του
προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν λόγω
πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο είτε μέχρι τη σύναψη της οικείας
σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί και εντός της επόμενης ημέρας από τη λήξη τους,
επικαιροποιημένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης

2.2.9.2.13 Β.6: Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά

58 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α
σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 59.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω
ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

2.2.9.2.14 Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους60 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις
ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

59 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.
α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

60 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

2.2.9.2.15 Β.8: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2.16 Β.9: Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί
να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής61, η οποία εκτιμάται
βάσει των κριτηρίων της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 62

2.3.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100
βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

2.3.2.2 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα
στοιχεία της προσφοράς63. Οι βαθμολογίες προκύπτουν με την εφαρμογή του τύπου :

Π - Α
Κ = 100 + 20 x ------------

Β - Α
Όπου :

Κ :  Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο της προσφοράς ξεχωριστά.
Π :  Η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.
Α : Η μικρότερη από τις τιμές που προσφέρουν οι συμμετέχουσες εταιρείες ή η

απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής (σε περίπτωση μίας
και μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας).

Β :  Η μεγαλύτερη από τις τιμές που προσφέρουν οι συμμετέχουσες εταιρείες για
κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό της προδιαγραφής. (διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που

61 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται
βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία
αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016,
άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

62 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1
περ. α του ν. 4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016

63 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά και όπου Α
είναι η μεγαλύτερη τιμή, ενώ όπου Β η μικρότερη).

2.3.2.3 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

2.3.2.4 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με
βάση τον παρακάτω τύπο:

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας ή
δεν καλύπτουν τους «απαράβατους όρους») επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.3.2.5 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη
που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής πλήρους συστήματος
(σύνθεση της τεχνικής προδιαγραφής) [συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους
υποστήριξης για τα 4 έτη (ΚΚΖ) μετά την διέλευση 5 ετών από την ημερομηνία
παραλαβής], προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι, αυτή στην
οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί

Λ =
70% Χ [Προσφερθείσα τιμή (ΠΤ)] + 30% Χ [ΚΚΖ (4ετιας)]

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΠΤ: Όπως αναλύεται στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος V του παρόντος (Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς)

2.3.2.6 Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθμολόγησης συντάσσεται
Πίνακας (ο οποίος επισυνάπτεται στο σχετικό Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου) κατά
αύξουσα σειρά (από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προς τη
λιγότερο συμφέρουσα) βάσει της τιμής «Λ» και σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο Παράρτημα «Ι» της παρούσας, για τα περιγραφόμενα υλικά / μέσα.

2.4.1.2 Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές με την προϋπόθεση ότι αυτές
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας, τεκμηριώνονται επαρκώς για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην «ισοδυναμία» του
εν λόγω συμβατικού αντικειμένου και η συμβατική τους αξία είναι εντός του Π/Υ.

2.4.1.3 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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 αυτής64.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη
μορφή και σε ηλεκτρονκη μορφη (οπτικό δίσκο εντός του φακέλου τεχνικής προφοράς),
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (παράγραφος 1.5), στην
Ελληνική Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, και τους όρους της παρούσας.

2.4.2.2 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Συγκεκριμένα,
αναγνωρίζονται μόνο προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16, ως εναλλακτικό τρόπο
υπογραφής.

2.4.2.3 Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους,
με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

64 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.4 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή
της.

2.4.2.5 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:

2.4.2.5.1 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

2.4.2.5.2 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική
Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2.4.2.5.3 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» στον οποίο περιλαμβάνοται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα σε περίπτωση που αναδειχθεί
μειοδότης. Αναλυτικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας.

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 μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.6 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγματα της παρούσας.

2.4.2.7 Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους σε
έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται παρακάτω:

2.4.2.7.1 Τα στοιχεία (αίτηση συμμετοχής / επιβεβαίωση
ενδιαφέροντος) και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν σε έντυπη μορφή και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από
τον ίδιο, φέρουν ορατή είτε μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή
υπογραφή, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.2 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Διευκρίνιση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται από τον ίδιο τον
προσφέροντα Οικονομικό Φορέα απαιτείται να υπογράφονται ψηφιακά ή μη από
τον ίδιο.
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2.4.2.7.2 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

2.4.2.7.3 Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη
μορφή τοποθετούνται συγκεντρωτικά σε ένα σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει
απαραίτητα να φέρει το τμήμα της υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία υποβάλλεται
προσφορά, την επωνυμία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης
Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της),
καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.: …./2020
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….
(το κενό μετά την λέξη «προμήθεια» συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο ανάλογα με το περιεχόμενο της

προσφοράς)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2020
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../……

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

2.4.2.7.4 Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει αρχικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας65.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος -
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής ή / και επιβεβαίωση ενδιαφέροντος

2.4.3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των
προσφερόντων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν 66:

2.4.3.2.1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

65 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν
στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση
κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος
υποβολής τους

66 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη (Παράρτημα «ΙΙΙ»)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2.2 Πιστοποιητικό / Βεβαίωση / Απόφαση εκπροσώπησης.

2.4.3.3 Τεχνική προσφορά

2.4.3.3.1 Συμπληρωμένο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς το οποίο
να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» της παρούσας.

2.4.3.3.2 Συμπληρωμένο έντυπο φύλλου συμμόρφωσης (ΦΣ)
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «ΙV» (παράγραφος Β του εντύπου τεχνικής
προσφοράς) της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται υποχρεωτικά κατά περίπτωση, ότι
το προσφερόμενο προϊόν καλύπτει ή υπερκαλύπτει ή δεν καλύπτει τις αντίστοιχες
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
Παράρτημα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
σύμβασης) της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται ή δεν πληρούνται.

2.4.3.3.3 Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια (παραπομπές του ΦΣ και δικαιολογητικά της παρούσας), προκειμένου
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης.

2.4.3.3.4 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της
σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνουν67. Σε περίπτωση μη ανάθεσης, δεν απαιτείται η
υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2.4.3.3.5 Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση ότι
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.

2.4.3.3.6 Αναλυτικά στοιχεία Κόστους Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) του
συμβατικού αντικειμένου, κατανεμημένο σε 3 χρονικές περιόδους.

Η 1η Περίοδος αντιστοιχεί στα πρώτα 5 ημερολογια-
κά έτη χρήσης από την ημερομηνία παραλαβής (με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά να
συμπεριλαμβάνονται στη τιμή προσφοράς, πλην των υπηρεσιών εαν απαιτηθούν να
εκτελεσθούν από το προσωπικό της εταιρείας για εξιδεικευμένα θέματα / προβλήματα
για τα οποία είναι τεχνικά αδύνατο να εκπαιδευτεί / πιστοποιηθεί προσωπικό της
στρατιωτικής Υπηρεσίας).

67 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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Η 2η Περίοδος για τα επόμενα 4 ημερολογιακά έτη,
ήτοι, 6ο έως και 9ο έτος χρήσης (όπου θα αποτελέσει και στοιχείο αξιολόγησης της
προσφοράς σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 2.3.2.5. του παρόντος) και

Η 3η Περίοδος για τα επόμενα 4 έτη ήτοι, 10ο έως
και 13ο έτος χρήσης. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος χρήσης κατ ελάχιστο 13 έτη.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών

2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά,
επί ποινή απορρίψεως σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής
προσφοράς κατα τα οριζόμενα στο Παράρτημα «V» της διακήρυξης υπογεγραμμένο από
τον οικονομικό φορέα.

2.4.4.2 Η τιμή του προς παράδοση υλικού / συμβατικού είδους, δίνεται  σε
ευρώ ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων της
παραγράφου 5.1.2 της παρούσας και αναλυτικά όπως σχετικός Πίνακας του υποδείγματος
της οικονομικής προσφοράς.

2.4.4.3 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση των συμβατικών υλικών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.

2.4.4.4 Οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας.
2.4.4.5 Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση επιβαρύνεται με ΦΠΑ, με την

επιφύλλαξη των καθοριζομένων στο Ν.4681/2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην πα-
ράγραφο 5.1.2 της παρούσας.

2.4.4.6 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και αναπροσαρμόζονται / αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
παρόντος.

2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

2.4.4.7.1 Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

2.4.4.7.2 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και

2.4.4.7.3 Η συνολικά προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή68 στο Παράρτημα «Ι» της παρούσας διακήρυξης.

2.4.4.8 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας
από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1.1) της παρούσας

68 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
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διακήρυξης και να αναφέρεται ρητά ο χρόνος ισχύος ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μικρότερος του καθοριζόμενου στην παρ. 2.4.5.1, από την επόμενη της ημερομηνίας
υποβολής αυτής.

2.4.4α Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

2.4.4.α.1 Περιλαμβάνει όλα 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 που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2
της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8 αυτής.

2.4.4.α.2 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης εντός
του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς.

2.4.4.α.3 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή μέρους των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, λόγω μεγάλου απαιτούμενου χρόνου έκδοσή τους και
λοιπών αντικειμενικών δυσχερειών, τότε  ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, για κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό (ξεχωριστά) και στην
οποία θα δηλώνει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις των όρων του αντίστοιχου εγγράφου /
δικαιολογητικού και την ημερομηνία με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης
έκδοσης από τον αρμόδιο φορέα ή βεβαίωση / αποδεικτικό υποβολής του σχετικού
αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος θα πρέπει
να είναι προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς που ορίζεται
στο παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών69

2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας, της
διαδικασίας ανάθεσης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαρ 21.

2.4.5.2 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση
στην τεχνική και οικονομική Προσφορά. Αν στη δήλωση δηλώνεται χρόνος ισχύος
μικρότερος από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω

69 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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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.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των
υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι .

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών70

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) ,
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας71.

2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης.

2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.

2.4.6.4 Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αλλά δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα.

2.4.6.5 Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.6.6 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών, πέραν των
καθοριζομένων στο παρόν.

2.4.6.7 Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές (απαράβατους όρους και ελάχιστες απαιτήσεις) της
σύμβασης. Η μη κάλυψη απαιτήσεων / χαρακτηριστικών – προδιαγραφών που
χαρακτηρίζονται ως «επιθυμητές /-ά» δεν αποτελούν αιτία απόρριψης μιας προσφοράς.

70 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
71 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

3.1.1.1 Το αρμόδιο τριμελές όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα
της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια κατά
την κρίση του οργάνου, παρουσία των επιθυμούντων προσφερόντων / συμμετεχόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων των προσφορών που
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 21, κατά τα ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια72:

3.1.1.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς την
ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00.

3.1.1.1.2 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής
/ Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».

3.1.1.1.3 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της αποσφράγισης του προηγούμενου σταδίου όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 3.1.2.1.3 της παρούσας.

3.1.1.1.4 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης και της οικονομικής
προσφοράς.

3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε
προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως «εμπιστευτικές».

3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, 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 διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή

72 Με τον όρο «στάδιο» στη παρούσα διαδικασία νοείται η χρονικά ανεξάρτητη φάση της κάθε διαδικασίας.
Με την εννοιολογική προσέγγιση του ν.4412/2016 (Άρθρο 32Α, τελευταία παράγραφος), η όλη διαδικασία και
αξιολόγηση των προσφορών, θα διεξαχθεί σε «ενιαίο στάδιο» δηλαδή χρονικά, όλες οι επιμέρους
διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σε μία (1) ή περισσότερες διαδοχικές συνεδρείες της αρμόδιας επιτροπής και
θα εκδοσθεί ένα ενιαίο Πρακτικό.
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συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

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 περιεχόμενο
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 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.

Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει,
αν περιέχει ασάφειες 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.

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 ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων. Ειδικότερα:

3.1.2.1.1 Έλεγχος του (κυρίως) «φακέλου προσφοράς».

3.1.2.1.1.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.1.2 Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
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3.1.2.1.2 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής /
Επιβεβαίωση Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».

3.1.2.1.2.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.2.2 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο
προβαίνει:

3.1.2.1.2.2.1 Στην καταχώρηση των
υποβληθέντων δικαιολογητικών.

3.1.2.1.2.2.2 Στον έλεγχο σε ότι αφορά
στην πληρότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

3.1.2.1.2.2.3 Πριν την έναρξη της
αξιολόγησης  /  βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, αλλά και κατά τη διάρκεια της
εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διενεργηθεί, σε όση έκταση απαιτείται
διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των οποίων τα
δικαιολογητικά καλύπτουν την απαίτηση της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή, είναι
πλήρη, κανονικά και νόμιμα.

Ως κριτήρια / αντικείμενα διαπραγμάτευσης δύνανται κατά την κρίση της αρμόδιας
επιτροπής να αποτελέσουν οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας.

Τέλος επί των τεχνικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές, δύναται να συνεχιστεί η
διαπραγμάτευση όπου και σε όση έκταση κριθεί αναγκαίο και σε οποιαδήποτε πτυχή της
σύμβασης, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές των δημοσίων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το αρμόδιο όργανο
αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φoρείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενεργεί με διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του
δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης.

3.1.2.1.2.2.4 Στην αξιολόγηση / βαθμολό-
γηση της τεχνικής προσφοράς και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προσφερόμενου
υλικού / μέσου ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας (Παράρτημα «Ι») και τους
λοιπούς όρους των εγγράφων της σύμβασης, με βάση τα δηλωθέντα στο ΦΣ και μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς
προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

3.1.1.1.2.2.5 Στην σύνταξη πρακτικού με
ανάλογη εισήγηση  προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την
ανάθεση της σύμβασης και συγκεκριμένα για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
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που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

3.1.2.1.3 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά».

3.1.2.1.3.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

3.1.2.1.3.2 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 3.1.2.1.1 και 3.1.2.1.2 οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον
οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος.

3.1.2.1.3.3 Οι προσφερόμενες τιμές δεν τίθενται σε
διαπραγμάτευση.

3.1.2.1.3.4 Προσφερόμενη τιμή που υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζεται στη παρούσα, καθιστά την
προσφορά «απαράδεκτη».

3.1.2.1.3.5 Στην σύνταξη πρακτικού με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς
που δεν γίνεται αποδεκτή και την αποδοχή των λοιπών προσφορών με ανάλογη φθίνουσα
κατάταξη.

3.1.2.1.4 Αξιολόγηση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης».

3.1.2.1.4.1 Μονογράφονται από το σύνολο των μελών
του αρμόδιου οργάνου, όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά
φύλλο.

3.1.2.1.4.2 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο,
σε ότι αφορά στην πληρότητα, κανονικότητα, νομιμότητα των υποβληθέντων στοιχείων και
καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου και υποβάλλεται με ανάλογη
εισήγηση προς το αποφαινόμενο όργανο για την απόρριψη ή αποδοχή.

Διευκρίνιση: Επειδή η περιγραφόμενη στη παρούσα, διαδικασία της διαπραγμάτευσης
διεξάγεται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32, παρ. 2γ) και 32Α του Ν.4412/2016
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της εν λόγω πρόσκλησης, η αξιολόγηση των
προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, συνάγεται ότι το
αναφερόμενο «πρακτικό» στις παραγράφους 3.1.2.1.1.3, 3.1.2.1.2.2.5, 3.1.2.1.3.5 και
3.1.2.1.4.2 δύναται να είναι ενιαίο.
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3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή73 απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88
και 89 ν. 4412/2016.

3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή
προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων η ανάθεση στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους.

3.1.2.1.7 Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων σταδίων
αξιολόγησης («Φακέλου προσφοράς», «Αίτηση Συμμετοχής / Επιβεβαίωση
Ενδιαφέροντος - Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική
Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»), επικυρώνονται με μια ενιαία
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας των
συμμετεχόντων, υποχρεωτικά στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο του / των
πρακτικού /-ών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.1.2.1.8 Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης74 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

3.2.1 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, και λόγω του επείγοντος, εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 και 2.4.4α του παρόντος. Για τυχόν δικαιολογητικά
τα οποία ενώ έχουν υποβληθεί (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρούσα), δεν
βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και το πέρας των παραδόσεων των συμβατικών ειδών
(ολοκλήρωση της διάρκειας της σύμβασης), η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας, «εντός δέκα (10) 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, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης.»

73 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
74 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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3.2.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας που του
έχει τεθεί (για υποβολή από την ΑΑ), αίτημα προς το αρμόδιο όργανο για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής – επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και πριν το στάδιο κατακύρωσης,
κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας

3.2.3 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

3.2.4 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

3.2.4.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή

3.2.4.2 Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

3.2.4.3 Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με
τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,

3.2.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%  στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

3.2.7 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.2.8 Επισημαίνεται ότι Σύμφωνα με το άρθρο 41 της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84):

3.2.8.1 Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την 13 Απρ 2020, το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής δύναται σε περίπτωση
κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω ολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων
αρμόδιων υπηρεσιών, να προσκαλέσει άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε
αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση
κατακύρωσης και να συναφθεί η σύμβαση.

3.2.8.2 Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα
ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β)
εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία
διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.2.8.3 Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης
των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω ολικής ή μερικής
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως
άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.

3.2.8.4 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του
αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο
κυρώσεων.

3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (ή του
ενιαίου πρακτικού), σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή μέσω των στοιχείων
επικοινωνίας και της «διαύγειας».

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

3.3.2.1 Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής
ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής
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κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016.

3.3.2.2 Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και.

3.3.2.3 Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης  . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

3.3.4 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.

3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά .

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του.

3.4.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

3.4.2.1 Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή

3.4.2.2 Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως,
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3.4.2.3 Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση
της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

3.4.2.4 Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της πρόσκλησης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
δαιύγεια. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο
άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ.
56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016.

Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
364 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή:

• Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016
και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης,
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ .

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την
κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα
368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.4.3 Λοιπά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εν λόγω διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου
106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει
την επαναπροκύρηξής της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.



Σελίδα 62

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμβάσεως και εγγύηση προκαταβολής (εάν
απαιτείται)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της πρόσκλησης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης να είναι
αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζεται
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης
προκαταβολής.

Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). Για την εγγύηση
προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά.
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή
η  σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη δήλωση στην
Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των συμβατικών ειδών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας.

Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε 0,5% επί της καθαρής
συμβατικής αξίας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης και επιστρέφεται με το πέρας της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται.

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο (365 ημερολογιακές
ημέρες) από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των συμβατικών υλικών ή όπως θα
δηλωθεί από τον ανάδοχο στην προσφορά του (σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας) και
θα εγγυάται την καλή λειτουργία της κατασκευής σε ήπιες καιρικές συνθήκες και σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Διευκρίνηση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο υλικό,
που οφείλεται σε πτώση ή πρόσκρουση ή κακό χειρισμό ή αποθήκευση σε μη
προβλεπόμενες συνθήκες που δύναται να προκαλέσει φθορά, βλάβη ή / και
δυσλειτουργία.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ).

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 75

4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

4.6.1.1 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.

4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

4.6.1.3 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.

75 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφαπαξ στο 100% ή με προκαταβολή (5.1.1.1 ή
5.1.1.2):

5.1.1.1 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
συμβατικών ειδών (υλικών, υποδομών όπου απαιτείται και υπηρεσιών κατα τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1.3.1.1 του παρόντος) (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και
στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων).

5.1.1.2 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών με το
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων)

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής .

5.1.2 Toν Ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ Δημοσίου - τρίτων, εφόσον η
τιμολόγηση της προμήθειας των υλικών διενεργηθεί εντός του χρόνου που προβλέπει το
άρθρο 4 του Ν.4681/20 (Α΄ 74). Άλλως, σε περίπτωση  τιμολόγησης πέραν της
προβλεπόμενης ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται κανονικά κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο και παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση τιμολόγησης πέραν της προβλεπομένης νομοθεσίας (ν.4681/2020),
η προμήθεια υπόκειται σε ποσοστό ΦΠΑ (24%) και ο ανάδοχος οικονομικός φορέας
επιβαρύνεται με κρατήσεις, ως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, όπως παρακάτω:

5.1.2.1 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει).
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5.1.2.2 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017)

5.1.2.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 0,0839% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,01678%.

5.1.2.4 Κράτηση 4,00%, υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού πο-
σού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία των υλικών
αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία, υπό την
επιφύλαξη των αναφραφομένων στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσης.

5.1.3 Η δαπάνη δεν απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

5.1.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.4.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, την σχετική απόφαση της ΑΑ, και κατά περίπτωση
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του
ν.4412/16.

5.1.4.2 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα

5.1.4.3 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.

5.1.4.4 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.1.4.5 Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα
ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει μαζί με
τις ενημερότητες και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στην οποία δηλώνονται τα
ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

5.1.4.6 Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε
μορφή ΙΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

5.1.5 Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.).
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5.1.6 Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την σύμβαση,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που έχει
υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
παρούσας.

5.2.2 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

5.2.2.1 Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

5.2.2.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

5.2.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:

5.2.3.1 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμβάσεως που
έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς
στη σύμβαση.

5.2.3.2 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 ανάδοχο 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.

5.2.4 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω 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 υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων76

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί..

76 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201677. Πριν από
την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

77 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν.
4605/2019.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από
υπογραφής σύμβασης. Ο σχετικός χρόνος παράδοσης δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που
υποβάλλεται στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς. Τμηματικές παραδόσεις γίνονται
αποδεκτές εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες με το 1/2 της συνολικής
συμβατικής και θα προβλεφθεί επακριβώς στη σύμβαση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του
ν. 4412/2016 ή / και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας λόγω
εκτάκτων αναγκών, πανδημίας, κ.λπ. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.

6.1.2. 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
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.

Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών
ειδών. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα
διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

6.2.1.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος
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6.2.1.1.1 Ανεξαρτήτως αριθμού των συμβατικών ειδών, θα
ελεγχθεί η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε
ποσοστό 100%.

6.2.1.1.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Εντός πέντε (05) ημερών από παράδοσης του υλικού
στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

6.2.1.1.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και
περιοχή του ν. Αττικής.

6.2.1.1.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού.

6.2.1.2 Λειτουργικός Έλεγχος

6.2.1.2.1 Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 5% (με
στρογγυλοποίηση προς τα πάνω σε ακέραια μονάδα / τεμάχια) της συνολικής
παραληφθείσας ποσότητας, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στην τεχνική
προσφορά του αναδόχου.

6.2.1.2.2 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Ταυτόχρονα με τον μακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε
(5) ημερών από παράδοσης των υλικών στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη
σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

6.2.1.2.3 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης.

6.2.1.2.4 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

(1) Φόρτος Δύτη – Υποβρύχιου Καταστροφέα
(Υ/ΚΤ)

Το προσωπικό που θα προβεί στον εν λόγω
λειτουργικό έλεγχο των συσκευών κλειστού κυκλώματος θα φέρει (κατά άτομο), οπλισμό,
εξάρτυση (βασικής διαμόρφωσης), εξοπλισμό (φόρτο μάχης) βάρους 20 κιλών.

(2) Αυτονομία – Χρόνος Λειτουργίας Συσκευής

(α) Ελέγχεται ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας
της συσκευής.
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(β) Επίσης ελέγχεται η ποιότητα απόδοσης
της συσκευής, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου χρήσης και ιδιαίτερα στο τελευταίο
τέταρτο του συνολικού χρόνου, που δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά και
επιβεβαιώθηκε με τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου.

(3) Έργο Αναπνοής

Ελέγχεται το έργο της αναπνοής (άνεση ή
δυσφορία κατά την αναπνοή) και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Ο έλεγχος θα γίνει
κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες (υδάτινη περιοχή, θερμοκρασία,
υγρασία, κλπ) και καταστάσεις χρήσης (οριζόντια / κατακόρυφη θέση, κ.λπ.). Να
παρουσιάζει τη δηλωθείσα (στη τεχνική προσφορά) απόδοση στη χρήση εντός του
μέγιστου των δυνατοτήτων της, σε υποβρύχια πορεία. Με την έννοια «απόδοση», νοείται:

(α) Μικρό έργο αναπνοής κατά τη διάρκεια
κολύμβησης σε μέγιστη ένταση, κατά το τελευταίο τέταρτο του μέγιστου χρόνου
λειτουργίας της συσκευής.

(β) Μη απαίτηση συχνής χρήσης του
συστήματος “By Pass” για την επάρκεια ποσότητας οξυγόνου στον κολυμβητή, κατά τη
διάρκεια κολύμβησης σε μέγιστη ένταση.

(γ) Μεγάλος χρόνος χρήσης.

(δ) Αίσθηση άνετης και ασφαλούς αναπνοής
(χωρίς την «αίσθηση» ύπαρξης νερού στο σύστημα, που δεν έχει δεσμευτεί από την
υδατοπαγίδα).

(4) Υδατοπαγίδα

Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της/των
υδατοπαγίδας/υδατοπαγίδων (κατακράτηση υδρατμών αναπνοής/σιέλου, θαλασσινού
νερού, ποσότητα ύδατος κλπ) με την ολοκλήρωση του μέγιστου χρόνου χρήσης της
συσκευής μετά από την υποβρύχια αξιολόγηση.

(5) Έλεγχος και Ρύθμιση Πίεσης Παροχής
Οξυγόνου

Το 2ο στάδιο του ρυθμιστή πίεσης να διαθέτει
ρύθμιση ροής αερίου προς το δύτη. Ο χειρισμός της ρύθμισης να είναι εύκολος, να γίνεται
με τα δάχτυλα του χεριού ακόμα και στην περίπτωση που φορά γάντι. Η ρύθμιση να
γίνεται υποβρυχίως οποτεδήποτε χρειαστεί. Στα ρηχά για να μπορεί να ελεγχθεί ο όγκος
του αεροπνεύμονα και στο βάθος για να μειώνεται το έργο εισπνοής.

(6) Αντιμετώπιση Πιθανών Καταστάσεων

(α) Το σύστημα “ BY-PASS ” να μπορεί να
παρέχει οξυγόνο στο δύτη στην περίπτωση που το δεύτερο στάδιο ρύθμισης πίεσης
δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί καθόλου λόγω βλάβης ή καταστροφής του.  Να ελεγχθεί ο
χρόνος και η άνεση παραμονής υποβρυχίως στην ανωτέρω περίπτωση.
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(β) Το σύστημα “ BY-PASS ”  να μπορεί να
παρέχει οξυγόνο στον δύτη στην περίπτωση τραυματισμού του ασκού και εισροής ύδατος
σε αυτόν ή σε περίπτωση σχισίματος του σωλήνα εκπνοής και εισροής ύδατος σε αυτόν
και το υπόλοιπο σύστημα ή σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού και εισροής ύδατος
από τη βαλβίδα εκπνοής λόγω μη ενεργοποίησης του συστήματος απομόνωσης του
επιστομίου. Να ελεγχθεί ο χρόνος και η άνεση παραμονής υποβρυχίως στην ανωτέρω
περίπτωση.

(γ) Η λειτουργία παροχής οξυγόνου της
συσκευής και η δυνατότητα παραμονής υποβρυχίως, να μην επηρεάζεται σε περίπτωση
που το μανόμετρο καταστραφεί (σπάσει) ή υποστεί βλάβη ή γενικά δυσλειτουργεί.

(δ) Τα τοιχώματα του ασκού να αφήνουν
ελεύθερη την δίοδο του οξυγόνου αποκλεισμένης της περίπτωσης να «διπλώσει» ο ασκός
όταν είναι άδειος.

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται αναλυτικά οι
«καταστάσεις», οι οποίες θα ελεγχθούν.

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(σε σχέση με τα
δηλωθέντα στην

τεχνική προσφορά)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(σε σχέση με τα
δηλωθέντα στην

τεχνική προσφορά)

ΧΡΗΣΗ BY-PASS
(σε σχέση με τα
δηλωθέντα στην

τεχνική προσφορά)

1

Υποβρύχια  κίνηση  με αργό
ρυθμό, ήτοι:
5 λεπτά/100 μέτρα, για συνολικό
χρόνο 30 λεπτά σε βάθος 6
μέτρα (έλεγχος έργου αναπνοής)

2

Υποβρύχια  κίνηση  με κανονικό
ρυθμό, ήτοι:
4 λεπτά/100 μέτρα, για συνολικό
χρόνο 30 λεπτά σε βάθος 6
μέτρων (έλεγχος έργου
αναπνοής)

3

Υποβρύχια  κίνηση  με ταχύ
ρυθμό, ήτοι:
3 λεπτά/100 μέτρα, για συνολικό
χρόνο 30 λεπτά σε βάθος 6
μέτρων (έλεγχος έργου
αναπνοής)

4 Στατικά σε οριζόντια στάση ο
δύτης για χρόνο 5 λεπτά

5 Στατικά σε κάθετη στάση ο
δύτης για χρόνο 5 λεπτά

(7) Συντήρηση Χειριστού  (1ο Κλιμάκιο)

(α) Να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί το
εύκαμπτο τμήμα των σωλήνων, από τους αντίστοιχους πλαστικούς συνδετήρες (του
επιστομίου και κανίστρου), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του εύκαμπτου
τμήματος του σωλήνα στο πεδίο, εάν αυτός υποστεί φθορά ή βλάβη.

(β) Ο αναπνευστικός ασκός να έχει τη
δυνατότητα, εύκολου και γρήγορου καθαρισμού και στεγνώματος, όσο το δυνατόν
καλύτερης αποστείρωσης και τέλος αποτελεσματικό έλεγχο της συντήρησής του.
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(γ) Να υπάρχει η δυνατότητα αποσύνδεσης
του 1ου σταδίου από τη συσκευή και αντικατάστασής του στη Μονάδα από ανταλλακτικό
χωρίς την ανάγκη χρήσης εξεζητημένων εργαλείων.

(8) Λοιποί Έλεγχοι

(α) Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού
Κυκλώματος

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
τεχνικής προδιαγραφής.

(β) Ρυθμιστής Πλευστότητας

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
τεχνικής προδιαγραφής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους
ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής
των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε (15) μέρες το
αργότερο από την παράδοση.

Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον / στους ανάδοχο /-χους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές
παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του
άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για
τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
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6.2.2. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου (κατά τη
διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των υλικών), απαιτείται η διεξαγωγή της
προβλεπόμενης από την παρούσα εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό
προσωπικό), όπως παρακάτω:

6.2.2.1 Αντικείμενα εκπαίδευσης

6.2.2.1.1 Η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) θα διεξαχθεί
στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον ο εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός με μέριμνα του αναδόχου
να διατεθεί διερμηνέας.

6.2.2.1.2 Ως αντικείμενα θα είναι κατ’ ελάχιστο, ο χειρισμός, η
λειτουργία και η συντήρηση «πεδίου» (1ου Κλιμακίου) στα διάφορα μέρη των υλικών,
σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο με
την παράδοση των υλικών.

6.2.2.1.3 Υποχρεωτικά με μέριμνα του αναδόχου θα διεξαχθεί
εκπαίδευση:

6.2.2.1.3.1 Συντήρηση  1ου - 2ου Κλιμακίου

6.2.2.1.3.2 Συντήρηση και επισκευές 3ου έως και  5ου
Κλιμακίου.

6.2.2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Εντός πέντε (05) έως τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των
υλικών. Στις εκάστοτε συμβάσεις θα καθορίζεται με ακρίβεια.

6.2.2.3 Διάρκεια της εκπαίδευσης

Κατά την κρίση του κατασκευαστικού οίκου, μέχρι εκδόσεως της
ανάλογης πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. Στις εκάστοτε
συμβάσεις θα καθορίζεται με ακρίβεια αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

6.2.2.4 Αριθμός – Προσόντα εκπαιδευόμενου προσωπικού

Δέκα (10) άτομα με προσόντα σύμφωνα με την πρόταση της
αναδόχου εταιρείας. Εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται, με μέριμνα του ΓΕΣ, να
χρησιμοποιηθούν και τα σκάφη της ΣΥ στην εκπαίδευση.

6.2.2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Σε χώρο / μονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα
εξοπλισμένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών που θα συμφωνηθεί από κοινού
μεταξύ των συμβαλλομένων.

6.2.2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα

Με μέριμνα του προμηθευτή. Στη σύμβαση θα καθορισθεί με ακρίβεια.
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Αν η παραλαβή των υλικών 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 υλικά 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 αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, 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 ως άνω παράγραφο 1 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.78

6.2.3 Με την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας στην παράγραφο 6.2.2
εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση / βεβαίωση
καταλληλότητας στο προσωπικό που περάτωσε με επιτυχία την εκπαίδευση, το οποίο
θα δύναται κατά νόμο ή τουλάχιστον κατα αποδοχή του κατασκευαστικού οίκου, να
προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης / επισκευής αναλόγως του
κλιμακίου.

6.2.4 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους ανωτέρω καθοριζόμενους χρόνους και δεν πρέπει να
υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των συμβατικών
ειδών κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη,

78 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας79

6.6.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 ο ανάδοχος / προμηθευτής, οφείλει να
παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την
(προσφερόμενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.2. ανωτέρω.

6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, καθορίζοντας υποχρεωτικά τους όρους και
προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

6.6.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται
για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, 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.

6.6.4 Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, 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

79 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ,
περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ.

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑ.

Δεν απαιτείται περίληψη του όρου.

1.2 Οργανωτική δομή της ΑΑ.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ η οποία ενεργεί ως ΑΑ είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση
των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας.

1.3 Υφιστάμενη κατάσταση - υποδομές

Ως έχει, δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ

Η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πληρωμάτων και τμημάτων επί των
ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, επιτήρησης - ανάσχεσης και συγκεκριμένα
η προμήθεια είκοσι πέντε (25) συσκευών παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος
και ρυθμιστών πλευστότητας, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης
«1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα οι
εισροές στον εθνικό χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης
μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης
ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών.

2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή
υποψηφίων

Προηγήθηκε έρευνα αγοράς.

2.3 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης

Φ.814/……/…………./Σ……./….. ..... 20/ΓΕΣ/Γ3/4 (Διαταγή διάθεσης
πίστωσης)

2.4 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε
τμήματα

Δεν είναι δυνατή η υποδιαίρεση σε τμήματα ανά υπό προμήθεια συμβατικό
είδος / υλικό.
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος Παρατήματος «Ι».

Διευκρίνιζεται ότι, η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις της στρατιωτικής Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση είναι
αποδεκτές προσφορές με τεκμηριωμένα καλύτερα χαρακτηριστικά και ποιότητα /
προδιαγραφές – επιδόσεις. Η αρμόδια επιτροπή δύναται κατα την κρίση της, με γνώμονα
το δημόσιο συμφέρον (επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού, προμήθεια προϊόντων με τη
βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας, κ.λπ.), όπως στη διάρκεια της
διαδικασίας της  διαπραγμάτευσης, λαμβανομένου υπόψη των προβλέψεων του παρόντος
και κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, να προβαίνει σε διαπραγμάτευση κάλυψης και
μέρους των απαράβατων όρων (ΑΟ).

Η τεχνική προδιαγραφή, λόγω του αντικειμένου της σύμβασης, δύναται να
περιέχει μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής
που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που παρέχονται από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένο /-
νους οικονομικό /-κούς φορέα /-είς ή / και εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, πλην όμως, δεν αποσκοπούν να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω
μνεία έγινε, κατ’ εξαίρεση, σε όση έκταση δεν ήταν δυνατόν να γίνει επαρκώς
προσδιορισμένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.

Όπου υφίσταται η εν λόγω προαναφερθείσα μνεία, αυτονόητα γίνονται
αποδεκτές προσφορές προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως «ισοδύναμα», με τις
προβλέψεις του αντίστοιχου όρου, όπως αναλύεται στην παράγραφο 2.1.4.12.1 του
παρόντος.

CPV: 33157200-7 «Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου»

3.2 Υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή φύλλου συμμόρφωσης ανά
προσφερόμενο είδος / υλικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς του
Παραρτήματος «IV» της παρούσας.

3.3 Η μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης και οι τρόποι διασφάλισής
της καθορίζονται στις συγκεκριμένες παραγράφους της παρούσας.

3.4 Διάρκεια Σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης

Όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.6 και 6.1 της παρούσας,
αντίστοιχα. Τμηματικές παραδόσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές από την ΑΑ και την
έγκριση του ΓΕΣ, εφόσον αφορούν σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με το 1/2 της
συμβατικής.

3.5 Υπεργολαβία

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης.
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3.6 Τόπος υλοποίησης (τελικής παράδοσης υλικών) της προμήθειας

Τα υλικά θα παραδοθούν σε μονάδα του νομού Αττικής, όπου θα διενεργηθεί
ο μακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος.

3.7 Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας.

3.8 Εκπαίδευση προσωπικού

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας.

3.9 Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη

3.9.1 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

3.9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας,
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4.1 της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα.

3.9.3 Η τεχνική υποστήριξη αξιολογείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
τεχνική προδιαγρφή

3.10 Προαιρέσεις – Αυξομείωση Ποσοτήτων

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.4 και 1.3.5 της παρούσας,
αντίστοιχα.

3.11 Παρατάσεις

Αιτήματα παρατάσεων από τους οικονομικούς φορείς ή τον ανάδοχο θα
εξετάζονται αρμοδίως.

3.12 Τροποποίηση Σύμβασης

Τροποποίηση σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της
παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Χρηματοδότηση

Όπως παράγραφο 1.2.2 του παρόντος.

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Η συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται σε 403.225 €.

3. Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Δεν απαιτείται.

4. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού / Συνολική και ανά τμήμα /
μονάδα

α. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης διαμορφώθηκε με προϋπολογισμό
κόστους προμήθειας μιας (1) συσκευής με ρυθμιστή πλευστότητας τις 16.129 €
[προσφερόμενη τιμή – ΠΤ της οικονομικής προσφοράς, όπως αναλύεται στον Πίνακα της
παραγράφου 3 του υποδείγματος Οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα V του παρόντος)],
είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς που
διενεργήθηκε από το αρμόδιο προσωπικό του ΓΕΣ, συνυπολογιζομένου των απαιτήσεων
όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3.1.1 του παρόντος.

β. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης
του κόστους της σύμβασης και δεσμευτικός ως προς ο ανώτατο όριο προσφοράς.

5. Τιμές αναφοράς

Δεν υφίστανται.

6. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης / παράτασης

Δεν υφίστανται.

7. Φ.Π.Α.- Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις

Όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/Ι» Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών (Συσκευή Παροχής Οξυγόνου
Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστής Πλευστότητας)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
(Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κκυκλώματος και Ρυθμιστής Πλευστότητας)

1. Τεχνικός Προσδιορισμός

α. Τα αναγραφόμενα στη συνέχεια του παρόντος αποτελούν τις ελάχιστες
επιθυμητές απαιτήσεις – προδιαγραφές επιδόσεις των προς προμήθεια υλικών.

β. Προσφερόμενα είδη υποδιαίστερων χαρακτηριστικών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και οι αντίστοιχες προσφορές θα απορρίπτονται.

γ. Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2. Δείγματα προς αξιολόγηση κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς

Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου

3. Διαδικασία ελέγχου παραληφθέντων συμβατικών υλικών

α. Συνθήκες αξιολόγησης

(1) Χερσαία και θαλάσσια περιοχή.

(2) Καιρικές συνθήκες, καταστάσεις θαλάσσης κ.λπ. οι επικρατούσες
κατα την ημερομηνία διενέργειας των ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή.

(3) Προσωπικό του οικονομικού φορέα με την υποχρεωτική επίδειξη
χειρισμού στην επιτροπή αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

β. Είδη Ελέγχων

(1) Μακροσκοπικός έλεγχος

Όπως καθορίζεται στους όρους του παρόντος (παράγραφος 6.2.1.1
της πρόσκλησης), για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της
στρατιωτικής υπηρεσίας, π.χ. μήκος, πλάτος, ύψος, συσκευασία, βάρος, κ.λπ.

(2) Λειτουργικός έλεγχος

Όπως καθορίζεται στους όρους του παρόντος (παράγραφος 6.2.1.2
της πρόσκλησης).

4. Αναλυτικά στοιχεία τεχνικής προδιαγραφής υλικού /-ών
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ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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1
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ΕΔ
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2
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ΙΠ

ΕΔ
Ο

3

ΟΜΑΔΑ Ι
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ (80%)
80%

Α Επιχειρησιακές  Απαιτήσεις  (60%) 60%
1. Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά 70%
α Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος 10%

(1)
Το σύστημα  “By - Pass” να μπορεί να παρέχει οξυγόνο στο δύτη,
σε περίπτωση εισροής ύδατος στο υπόλοιπο σύστημα της
συσκευής.

ΙV 20% V(β)

(2)
Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα «προειδοποίησης»  του δύτη για
εισροή ύδατος εντός του συστήματος (π.χ. βρασμός, κοχλασμός,
κλπ).

ΙV ΑΟ

(3)

Ύπαρξη τουλάχιστον 2 υδατοπαγίδων, προς συγκράτηση του
μέγιστου δυνατού όγκου νερού / υδρατμών. Επιθυμητός ο
μεγαλύτερος αριθμός υδατοπαγίδων, με σκοπό κυρίως την
αντιμετώπιση πιθανής δυσλειτουργίας μίας (1) υδατοπαγίδας και
συνδυαστικά για την συγκράτηση του μεγαλύτερου δυνατού όγκου
νερού / υδρατμών.

ΙV ΑΟ 20% V(β)

(4) Η κατασκευή της συσκευής να είναι σύμφωνα με την MIL-STD-
810G. ΙV ΑΟ
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(5)

Η συσκευή να δύναται να προσαρμοστεί στον υποβρύχιο
καταστροφέα που φέρει πλήρη φόρτο μάχης, εντός του ύδατος.
Η εν λόγω δυνατότητα που θα πιστοποιηθεί / ελεγχθεί κατά την
αξιολόγηση των παραληφθέντων υλικών (μακροσκοπικό έλεγχο
παραλαβής) στο πεδίο.

ΙV ΑΟ

(6)
Να υφίσταται άνεση στην εκτέλεση βοηθητικής αναπνοής, «εν
στάσει» και «εν κινήσει». Η εν λόγω δυνατότητα που θα
πιστοποιηθεί / ελεγχθεί κατά την αξιολόγηση των παραληφθέντων
υλικών (μακροσκοπικό έλεγχο παραλαβής) στο πεδίο

ΙV ΑΟ

(7)

Να υπάρχει η δυνατότητα  χρήσης της συσκευής όταν φέρεται
μπροστά στο στήθος, αλλά και στην πλάτη. (Τυχόν απαιτούμενα
απάρτια για την εν λόγω χρήση δεν περιλαμβάνονται ως
υποχρέωση στην τεχνική και οικονομική προσφορά, αλλά …να
κατατεθούν υποχρεωτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για την
ενδεχόμενη μελλοντική προμήθεια τους εάν απαιτηθεί από την
Υπηρεσία)

ΙV 20% V(γ)

(8)
Τα σημεία προσδέσεώς της στο σώμα του Υ/ΚΤ, να είναι
προσβάσιμα και να έχουν κατάλληλο σύστημα ταχείας
απελευθέρωσης, αλλά και γρήγορη πρόσδεση όταν απαιτηθεί

ΙV ΑΟ

(9) Το βάρος συσκευής να μην υπερβαίνει τα 16 Kg. Επιθυμητό το
ελάχιστο δυνατό βάρος. ΙV 20% V(γ)
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(10) Να έχει αυτονομία τουλάχιστον 180 λεπτά. Επιθυμητή η μέγιστη
δυνατή. ΙV 20% V(γ)

β. Επιστόμιο 10%

(1) Να  έχει τη δυνατότητα προσαρμογής συστήματος
ενδοεπικοινωνίας.

Ι, ΙΙ,
ΙV

100
% V(γ)

γ. Αναπνευστικοί Σωλήνες 5%

(1)
Να μπορούν  χωρίς τη χρήση εργαλείων, να τοποθετηθούν (π.χ.
βιδωθούν, ξεβιδωθούν, κουμπωθούν, κλπ) από το επιστόμιο και το
πλαίσιο του κανίστρου  νατρασβέστου και τον ασκό αναπνοής.

Ι, ΙΙ,
ΙV

100
% V(γ)

δ. Ιμάντες Ανάρτυσης 10%

(1) Να είναι ρυθμιζόμενοι ώστε να ταιριάζουν σε δύτες διαφορετικών
σωματομετρικών διαστάσεων.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(2) Το υλικό κατασκευής να είναι κατάλληλο για χρήση στη θάλασσα,
ανθεκτικό και να διευκολύνεται η γρήγορη προσαρμογή στο σώμα.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(3)

Η διάταξη των ιμάντων να δίνει άνεση στο δύτη, να   κρατά τη
συσκευή σταθερά στην επιθυμητή θέση και να κατανέμει το βάρος
ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Να αποφεύγεται κατά το δυνατό, η
κατανομή του βάρους σε μεμονωμένα σημεία του σώματος. (Αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία για    συσκευές που φέρονται στο στήθος
του δύτη, επειδή σε περίπτωση μη ορθής διάταξης της εξάρτυσης /
συσκευής, προκαλείται δυσφορία και κόπωση).

Ι, ΙΙ,
ΙV 30% V(γ)
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(4)
Να διαθέτει επιπλέον της βασικής διάταξης ιμάντων, σύστημα
εξάρτυσης τύπου γιλέκου, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο
χειριστή για:

ΑΟ

(α)

Ανάρτηση βαρών τουλάχιστον 10kg έως και 20kg με σύστημα
ταχείας απελευθέρωσης βαρών. Επιθυμητό η δυνατότητα των
μέγιστων δυνατών βαρών. (Τα εν λόγω βάρη δεν περιλαμβάνονται
ως υποχρέωση στην τεχνική και οικονομική προσφορά για την
συγκεκριμένη προμήθεια, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθούν
τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για την ενδεχόμενη μελλοντική
προμήθειά τους εαν απαιτηθεί από την Υπηρεσία)

Ι, ΙΙ,
ΙV 30% V(γ)

(β) Προσαρμογή απαρτίων / θηκών για την ανάρτηση επιπλέον
εξοπλισμού.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(5)
Η βασική διάταξη και η εξάρτυση τύπου γιλέκου να διαθέτουν
πόρπες ταχείας απελευθέρωσης ώστε να μπορεί να
απελευθερωθεί η συσκευή γρήγορα από το σώμα του χρήστη.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

ε. Κύλινδρος (Φιάλη Οξυγόνου) 10%

(1)
Ο κύλινδρος επιθυμητό να βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος της
συσκευής, που να επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό, έλεγχο και χρήση
αυτού.

Ι, ΙΙ,
ΙV

100
% V(γ)

στ. Αναπνευστικός Ασκός/θάλαμος 5%
(1) Να προστατεύεται εξωτερικά από την υπόλοιπη συσκευή και να Ι, ΙΙ, 100 V(γ)
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είναι πλήρως στεγανός. ΙV %
ζ. Βαλβίδα Άμεσης Τροφοδοσίας (Σύστημα «BY-PASS») 5%

(1)
Η ύπαρξη του “ BY PASS ”  είναι απαραίτητη διότι εξασφαλίζει την
πρόσθετη παροχή οξυγόνου σε περιπτώσεις απότομης κατάδυσης
ή έντονης εργασίας και γεμίζει τον αναπνευστικό ασκό,
επιτρέποντας έτσι αθόρυβη πλεύση για λίγα λεπτά.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(2)
Η βαλβίδα άμεσης τροφοδοσίας να αποτελεί ένα ενδιάμεσο
σύστημα ασφάλειας. Το σύστημα αυτό (“ ΒΥ—ΡΑSS ”) να δίδει
ελεγχόμενη παροχή, ώστε να αποφεύγεται η απότομη πλήρωση με
οξυγόνο του αναπνευστικού ασκού.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(3) Ο χειρισμός του συστήματος να είναι απλός ώστε εύκολα να
εξοικειώνεται ο δύτης.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(4)
Το σύστημα “ BY-PASS ” να μπορεί να παρέχει οξυγόνο στο δύτη

επιτρέποντας τη συνέχιση της παραμονής υποβρυχίως, στην
περίπτωση που το δεύτερο στάδιο ρύθμισης πίεσης δυσλειτουργεί
ή δεν λειτουργεί καθόλου λόγω βλάβης ή καταστροφής του.

Ι, ΙΙ,
ΙV 40% V(γ)

(5)

Το σύστημα “ BY-PASS ” να μπορεί να παρέχει οξυγόνο στο δύτη,
επιτρέποντας τη συνέχιση της παραμονής υποβρυχίως, στην
περίπτωση τραυματισμού του ασκού και εισροής ύδατος σε αυτόν,
ή σε περίπτωση σχισίματος του σωλήνα εκπνοής και εισροής
ύδατος σε αυτόν και το υπόλοιπο   σύστημα, ή σε περίπτωση
λανθασμένου χειρισμού και εισροής ύδατος από τη   βαλβίδα

Ι, ΙΙ,
ΙV 40% V(γ)
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εκπνοής λόγω μη ενεργοποίησης του συστήματος απομόνωσης
του επιστομίου.

η. Μανόμετρο 10%

(1)
Το μανόμετρο να προσαρμόζεται στη συσκευή, ώστε να ελέγχεται
η πίεση της φιάλης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και
υποβρύχιας κίνησης.

Ι, ΙΙ,
ΙV 30% V(γ)

(2)
Να είναι δυνατόν οι ενδείξεις του να αναγνωστούν σε συνθήκες
περιορισμένου φωτισμού (νύχτα). Για το σκοπό αυτό απαιτείται να
έχει ευανάγνωστες ενδείξεις δυνατότητα που θα πιστοποιηθεί /
ελεγχθεί κατά την αξιολόγηση του δείγματος στο πεδίο.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(3) Να είναι ευχερής η ανάγνωση των ενδείξεων του μανομέτρου
υποβρυχίως φορώντας τη μάσκα.

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(4) Να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης των ενδείξεων του μανομέτρου
στην περίπτωση που η συσκευή φέρεται στην πλάτη.

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(5) Να μπορεί να προστατεύεται από το κέλυφος της συσκευής. Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(6) Η λειτουργία της συσκευής να μην επηρεάζεται σε περίπτωση που
το μανόμετρο καταστραφεί (σπάσει) ή υποστεί βλάβη.

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)
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(7)
Το μανόμετρο να φέρει σύστημα ταχείας αποσύνδεσης (quick
disconnect), ώστε σε περίπτωση που καταστραφεί (σπάσει) ή
υποστεί βλάβη, η λειτουργία της συσκευής να μην επηρεάζεται
παρότι ο δύτης δεν θα έχει ένδειξη πίεσης οξυγόνου στην φιάλη.

Ι, ΙΙ,
ΙV 30% V(γ)

θ. Κάνιστρο Νατρασβέστου 15%

(1) Ο χρήστης να μπορεί να διαπιστώνει εύκολα οπτικά το ύψος
πλήρωσης του κανίστρου.

Ι, ΙΙ,
ΙV 50% V(γ)

(2) Το άνοιγμα του κανίστρου να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο σε
επιφάνεια και εύκολο στη χρήση.

Ι, ΙΙ,
ΙV 50% V(γ)

ι. Υδατοπαγίδα Ι, ΙΙ,
ΙV 10%

(1)
Κάθε συσκευή να διαθέτει  υδατοπαγίδα, ώστε να δεσμεύονται οι
υδρατμοί της εκπνοής, με σκοπό να αποφεύγεται το λάσπωμα της
νατρασβέστου και συνεπώς να αυξάνεται η διάρκεια χρήσης της.

Ι, ΙΙ,
ΙV 50% V(γ)

(2) Η υδατοπαγίδα πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση, επάνω, μέσα ή
πλησίον του κανίστρου.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(3)

Υποχρεωτικό να υπάρχει τουλάχιστον μια υδατοπαγίδα και σε άλλα
σημεία της συσκευής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη
παγίδευση της υγρασίας, που συμπυκνώνεται στα διάφορα μέρη
(π.χ. αναπνευστικό ασκό, κλπ), αλλά και τη λειτουργία τους ως
εναλλακτικών σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Επιθυμητός ο

Ι, ΙΙ,
ΙV 50% V(γ)
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μεγαλύτερος αριθμός υδατοπαγίδων.

ια. Μειωτήρας Πιέσεως (1ο και 2ο Στάδιο Ρυθμιστή) 5%

(1)
Το 1ο στάδιο να εξασφαλίζει την μείωση της υψηλής πίεσης του
οξυγόνου της φιάλης σε μέση πίεση ώστε να εισπνέεται από τον
χρήστη φυσιολογικά.

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(2)
Το 1ο στάδιο ρυθμιστή να είναι κατασκευασμένο από υλικά που
είναι συμβατά με χρήση οξυγόνου παρέχοντας αντιεκρηκτική
προστασία, με αριθμό θέσεων ροής. Επιθυμητός ο μεγαλύτερος
αριθμός θέσεων.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ 20% V(γ)

(3)
Να διαθέτει προστατευτικό καπάκι με το οποίο να προστατεύεται το
άνοιγμα του 1ου σταδίου, στη θέση σύνδεσης με τη φιάλη
οξυγόνου, όταν η φιάλη αποσυνδέεται από τη συσκευή.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(4)
Να υπάρχει δυνατότητα αποσύνδεσης του 1ου σταδίου από τη
συσκευή και αντικατάστασής του στο πεδίο (Μονάδα) από
ανταλλακτικό χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαλείων.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(5)

Το 2ο στάδιο του ρυθμιστή πίεσης να διαθέτει ρύθμιση ροής αερίου
προς το δύτη. Ο χειρισμός της ρύθμισης να είναι εύκολος, να
γίνεται με τα δάχτυλα του χεριού ακόμα και στην περίπτωση που
φορά γάντι. Η ρύθμιση να γίνεται υποβρυχίως οποτεδήποτε
χρειαστεί. Στα ρηχά, για να μπορεί να ελεγχθεί ο όγκος του
αεροπνεύμονα και στο βάθος, για να μειώνεται το έργο εισπνοής.

Ι, ΙΙ,
ΙV 30% V(γ)
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ιβ. Ρυθμιστής Πλευστότητας 5%

(1) Να έχει τη μορφή «φουσκωτής ζακέτας/τζάκετ» και να
προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στο σώμα.

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(2) Να διαθέτει μια αυτόματη στοματική υποδοχή, συνδεδεμένη
αεροστεγώς με τον αερόσακο, ώστε να επιτρέπει:

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(α) Την πλήρωση με αέρα από το στόμα πατώντας μια βαλβίδα. Ι, ΙΙ,
ΙV V(γ)

(β) Χειροκίνητο άδειασμα και φούσκωμα. Ι, ΙΙ,
ΙV V(γ)

(3)
Η ροή του αερίου πλήρωσης του ρυθμιστή πλευστότητας  κατά το
άνοιγμα της βαλβίδας του ή των κυλίνδρων, να είναι κατά το
δυνατό ελεγχόμενη. Επιθυμητό το σύστημα με την καλύτερα
ελεγχόμενη σταδιακή ροή.

Ι, ΙΙ,
ΙV 10% V(γ)

(4)
Η «πρόσβαση» στον ή στους αερόσακους, όταν προσφέρεται
ρυθμιστής πλευστότητας με ανεξάρτητο εσωτερικό αερόσακο, να
γίνεται μέσω φερμουάρ υψηλής αντοχής, ώστε να είναι δυνατή η
άμεση και εύκολη αντικατάστασή τους όταν και αν απαιτηθεί.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)
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(5)

Ο ρυθμιστής πλευστότητας σε συνδυασμό με τη συσκευή παροχής
οξυγόνου κλειστού κυκλώματος, να αποτελούν ένα «ενιαίο
σύνολο», με δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικούς
σωματότυπους.
Σε περίπτωση που δεν προσαρμόζεται, να διατίθεται σε 3
διαφορετικά μεγέθη MEDIUM (Μ), LARGE (L) και EXTRA LARGE
(ΧL), σε ποσοστό ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
επιχειρησιακού φορέα και όπως θα καθορίζεται πριν την σύναψη
της αντίστοιχης σύμβασης

Ι, ΙΙ,
ΙV ΑΟ

(6)
Να φέρει τουλάχιστον μια βαλβίδα ανακούφισης, κατασκευασμένη
έτσι ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο νερού και ταυτόχρονα να
επιτρέπει την αφαίρεση του περιττού αέρα.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(7)
Η αυτόματη στοματική υποδοχή πλήρωσης και διαφυγής αέρα, να
μπορεί σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική πηγή του εισπνεόμενου αερίου που βρίσκεται μέσα
στον ή τους κυλίνδρους πλήρωσης του ρυθμιστή πλευστότητας.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

(8) Να είναι δυνατός ο καθαρισμός και το στέγνωμα της  εσωτερικής
επιφάνειας του αερόσακου του ρυθμιστή πλευστότητας.

Ι, ΙΙ,
ΙV 20% V(γ)

2. Φυσικές  Ιδιότητες  και  Άλλα  Χαρακτηριστικά 30%
α. Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος 70%

(1) Η συσκευή με όλα τα απάρτια, να έχουν χρώμα μαύρο ή πράσινο Ι, ΙΙ ΑΟ
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λαδί, ΜΑΤ.

(2)
Το  περίβλημα  της συσκευής  να  είναι κατασκευασμένο από
μεταλλικό και ανοξείδωτο ή αντιμαγνητικό υλικό, εργονομικής
σχεδίασης και υδροδυναμικού σχήματος, όπως θα καθορίζεται
στους Ειδικούς Όρους της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ι, ΙΙ ΑΟ

(3)
Το συνολικό βάρος της συσκευής εκτός νερού, (σε κατάστασης
επιχειρησιακής χρήσης) να μην υπερβαίνει τα 16 κιλά. Επιθυμητό
το μικρότερο δυνατό βάρος.

Ι, ΙΙ
βάρος
≤ 15
κιλά

40% V(α)

(4) Το βάρος της συσκευής μέσα στο νερό (πλευστότητα) με τον
αναπνευστικό ασκό κενό να είναι αρνητικό. Ι, ΙΙ 40% V(γ)

(5)
Οι διαστάσεις της συσκευής να είναι το μέγιστο: 500 mm
(μήκος/ύψος) Χ 350 mm (πλάτος) Χ 200 mm (βάθος/πάχος).
Επιθυμητό οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις.

Ι, ΙΙ

500mm
(μήκος/ύ

ψος)χ
350mm
(πλάτος)

χ
200mm
(βάθος/
πάχος)

20% V(α)

β. Ρυθμιστής Πλευστότητας 30%

(1) Ο ρυθμιστής πλευστότητας με όλα τα απάρτια να  έχουν  χρώμα
μαύρο  ή  πράσινο λαδί,  ΜΑΤ. Ι, ΙΙ ΑΟ
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(2)
Το συνολικό βάρος εκτός νερού, (σε κατάσταση επιχειρησιακής
χρήσης / φιάλες γεμάτες) να μην υπερβαίνει τα 4 κιλά. Επιθυμητό
το μικρότερο δυνατό βάρος.

Ι, ΙΙ 50% V(α)

(3) Σε περίπτωση που έχει μεταλλικά μέρη, τότε αυτά να είναι μη
μαγνητικά. Ι, ΙΙ 50% V(γ)

Β Τεχνικές  Απαιτήσεις (40%) 40%
2. Τεχνικά – Λειτουργικά  Χαρακτηριστικά 60%
α. Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος 30%

(1)
Οι προμηθευτές να καταθέσουν αναλυτικό διάγραμμα ή
διαγράμματα στο / στα οποίο / -α, θα παρουσιάζεται ο χρόνος
χρήσης της συσκευής με όριο ασφαλείας ποσοστού CO2,  σε
σχέση με τις παρακάτω παραμέτρους:

I, II,
IV 40% V(γ) (δ)

(α)
Εύρος των θερμοκρασιών νερού (τουλάχιστον 4ο C - 25oC ή στο
συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας της
προσφερόμενης συσκευής).

(β) Όγκος αναπνοής  ( 30 - 60 λίτρα / ανά λεπτό ).

(γ) Εκπομπή CO2 από την εκπνοή (λίτρα / λεπτό).

(δ) Βάθος χρήσης ( 0,5  έως 8 μέτρα ).
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(ε) Μέγεθος των κόκκων νατρασβέστου.

(2) Συνολικός χρόνος χρήσης στους  4ο C (νερού), τουλάχιστον 140
λεπτά.

I, II,
IV

140
λεπτά

της
ώρας,

σε
θερμο-
κρασία
νερού
4ο C

ΑΟ

(3)
Το βάθος της επιχειρησιακής χρήσης της συσκευής
χρησιμοποιώντας καθαρό οξυγόνο, να είναι το μέγιστο δυνατό
σύμφωνα με την μέγιστη μερική πίεση που επιτρέπεται στην χώρα
χρήσης

I 16
μέτρα 20% V (γ)

(4)
Χωρητικότητα αναπνευστικού ασκού, τουλάχιστον 4,5 λίτρα.
Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή χωριτικότητα του αναπνευστικού
ασκού/θαλάμου

I 4,5
λίτρα 20% V (γ)

(5)
Η συσκευή να απαιτεί το μικρότερο έργο εισπνοής. [Οι
προμηθευτές να καταθέσουν στοιχεία σχετικά με την αντίσταση
(έργο) εισπνοής σε διάφορες συνθήκες βάθους, θερμοκρασίας,
εισπνεόμενου όγκου αερίου ανά λεπτό].

I 20% V (α)

β. Επιστόμιο 10%
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(1)
Να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη και να εφαρμόζει
ανατομικά στο στόμα ώστε να επιτυγχάνεται φυσιολογική
συμπεριφορά.

IV 50% V (δ)

(2)
Το εξωτερικό του μέρος να καλύπτει τα χείλη του χρήστη για
καλύτερη εφαρμογή, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού στο
στόμα.

IV 50% V (δ)

(3)

Να διαθέτει μοχλό που να ενεργοποιεί ένα απλό σύστημα
απομονώσεως του εισπνεόμενου - εμπνεόμενου οξυγόνου από τον
ατμοσφαιρικό αέρα και αντίστροφα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
αναπνοής ατμοσφαιρικού αέρα όταν ο δύτης είναι στην επιφάνεια ή
όταν χρειαστεί να εγκαταλειφ0εί η συσκευή στο νερό να μην εισρέει
αυτό στη συσκευή μέσω του επιστομίου και των σωλήνων
εισπνοής - εκπνοής της συσκευής.

IV ΑΟ

γ. Αναπνευστικοί Σωλήνες 10%

(1) Να είναι από ειδικό ελαστικό υλικό, εύκαμπτοι και να μην
εμποδίζουν το δύτη κατά την διάρκεια της χρήσης. IV ΑΟ

(2)

Να διαθέτουν  σπειρώματα, ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη
επιφάνεια στο εσωτερικό τους, αφενός για την άνεση αναπνοής του
δύτη και αφετέρου για να κατακρατούνται οι υδρατμοί της εκπνοής
ή νερό από διαρροές ώστε να προστατεύεται το δυνατό
περισσότερο η Νατράσβεστος.

IV ΑΟ
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(3)
Να μην είναι δυνατή η αντίστροφη τοποθέτηση, των  σωλήνων στη
συσκευή. Δηλαδή να μην είναι δυνατό να τοποθετηθεί ο σωλήνας
εκπνοής στην οπή εισπνοής του ασκού και ο σωλήνας εισπνοής
στην οπή εκπνοής της συσκευής.

IV ΑΟ

(4)

Να μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί το εύκαμπτο τμήμα των
σωλήνων, από τους αντίστοιχους πλαστικούς συνδετήρες (του
επιστομίου και κανίστρου), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
αντικατάστασης του εύκαμπτου τμήματος του σωλήνα στο πεδίο
(Μονάδα), εάν αυτός υποστεί φθορά ή βλάβη.

IV 100
% V (δ)

δ. Κύλινδρος (Φιάλη Οξυγόνου) 10%

(1) Η χωρητικότητα του κυλίνδρου (φιάλης) σε οξυγόνο να είναι από
1,5 έως 2,2 λίτρα. Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα.

I, II,
IV

100
% V (γ)

(2) Η πίεση λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 200 ΒΑR και δοκιμής
300 ΒΑR.

I, II,
IV ΑΟ

(3)
Το υλικό κατασκευής να είναι από κράμα αλουμινίου ή άλλο
κατάλληλο υλικό, ώστε να αντέχει τη διάβρωση από θαλασσινό
νερό και ταυτόχρονα να έχει υψηλή αντοχή σε χτυπήματα και
θερμοκρασία.

I, II,
IV ΑΟ

ε. Αναπνευστικός Ασκός/θάλαμος 10%

(1) Το υλικό κατασκευής του να είναι ανθεκτικό σε καταπονήσεις. Να
μη φθείρεται κατά την επαφή του με θαλασσινό νερό, χωρίς να

IV ΑΟ
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απαιτείται η άμεση πλύση του μόλις έρθει σε επαφή με αυτό.

(2)
Να εξασφαλίζει τη βασική αρχή λειτουργίας του σάκου,
διασφαλίζοντας την ανάλογη παροχή οξυγόνου σε σχέση με την
εξωτερική πίεση του νερού.

IV ΑΟ

(3)
Η χωρητικότητα του να είναι τουλάχιστον 4,5 λίτρα, ώστε
πληρούμενος από το σύστημα “ ΒΥ—ΡΑSS ” να εξασφαλίζει
αθόρυβη πλεύση (χωρίς την λειτουργία του αεροπνεύμονα) για
λίγα λεπτά. Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή χωριτικότητα.

I, II,
IV ΑΟ 50%

(4)
Τα τοιχώματα του ασκού να αφήνουν ελεύθερη τη δίοδο του
οξυγόνου, αποκλεισμένης της περίπτωσης να «διπλώσει» ο ασκός
όταν είναι άδειος.

IV 25% V (δ)

(5)
Ο ασκός να έχει τη δυνατότητα, εύκολου και γρήγορου καθαρισμού
και στεγνώματος, όσο το δυνατόν καλύτερης αποστείρωσης και
τέλος αποτελεσματικό έλεγχο της συντήρησης του.

IV 25% V (δ)

στ. Κάνιστρο Νατρασβέστου 10%

(1) Το κάνιστρο να είναι επαναπληρούμενο (όχι μίας χρήσεως). IV 5% V (δ)

(2)
Ο ωφέλιμος όγκος του κανίστρου να είναι 2 - 3 λίτρα, ή να χωράει 2
- 2,5 κιλά νατρασβέστου περίπου (με ανοχές ± 15 %). Επιθυμητή η
μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα.

I, II,
IV ΑΟ 20%
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(3)
Η πλήρωση του κανίστρου να γίνεται γρήγορα και απλά.
Επιθυμητό να γίνεται χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία και
χωρίς να απαιτείται η χρήση χωνιού.

IV 25% V (δ)

(4)
Η διαρκής συμπίεση της νατρασβέστου μέσα στο κάνιστρο, εάν
τέτοια απαιτείται από την κατασκευή του, να επιτυγχάνεται με
κατάλληλο απλό μηχανισμό (π.χ. ελατήριο).

IV 25% V (δ)

(5)

Το υλικό κατασκευής του κανίστρου να είναι θερμομονωτικό (με τον
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ικανοποιητική ταχύτητα δέσμευσης του
CO2 σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και αποφεύγεται η
συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στο κάνιστρο). Το κάνιστρο
πρέπει να είναι το δυνατό μονωμένο από την εξωτερική
θερμοκρασία του νερού.

IV 25% V (δ)

(6)
Το κάνιστρο εσωτερικά να φέρει σύστημα που να αποτρέπει, κατά
το δυνατό, το φαινόμενο του “channeling” που μπορεί να συμβεί
κατά τη διέλευση του εκπνεόμενου αερίου διαμέσου της
νατρασβέστου.

IV ΑΟ

(7)
Ο χρόνος κορεσμού της νατρασβέστου με CO2 μέσα στο κάνιστρο,
να είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο λειτουργίας της
συσκευής λόγω παροχής αποθεμάτων οξυγόνου.

IV ΑΟ

ζ. Μειωτήρας Πιέσεως (1ο και 2ο Στάδιο Ρυθμιστή) ΑΟ
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Η συντήρησή του 1ου σταδίου του μειωτήρα να γίνεται στο κλιμάκιο
συντήρησης της στρατιωτικής υπηρεσίας και να δίνεται η
δυνατότητα περιοδικού ελέγχου της μέσης πίεσης που παρέχει το
1ο  στάδιο του μειωτήρα πίεσης, με κατάλληλη συσκευή ελέγχου,
με στόχο τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του.

η. Ρυθμιστής Πλευστότητας 20%

(1)
Ο ρυθμιστής πλευστότητας ως προς τα υφασμάτινα τμήματά του,
να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο ανθεκτικό ύφασμα και
τουλάχιστον 400 denier ή υψηλότερης αντοχής, τύπου CORDURA
ή «ισοδύναμο».

I 400
denier 30% V (γ)

(2) Ο ή οι αερόσακοι να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη και
να παρέχουν ασφαλή στεγανότητα. I 30% V (γ)

(3) Να έχει δυνατότητα άνωσης τουλάχιστον 15 κιλών (ανεξαρτήτως
βάρους συσκευής).

I, II,
IV 15 κιλά ΑΟ

(4) Οι ιμάντες «προσαρμογής» να είναι κατασκευασμένοι από υλικό
κατάλληλο για χρήση στη θάλασσα.

I, II,
IV 20% V (γ)

(5) Οι πόρπες να είναι κατάλληλες για χρήση στη θάλασσα και υψηλής
αντοχής.

I, II,
IV 20% V (γ)

3. Σύνθεση Υλικού – Παρελκόμενα 10%

α. Η υπό  προμήθεια συλλογή υποβρυχίου καταστροφές (Υ/ΚΤ) (σε
«κατάσταση χρήσης»), θα είναι πλήρης και ολοκληρωμένη και στην

ΑΟ
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σύνθεσή της θα περιλαμβάνει:

(1) Συσκευή Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος
(α) Επιστόμιο. I τεμ. 1 ΑΟ

(β) Αναπνευστικοί Σωλήνες. I σετ.1
(τεμ.2) ΑΟ

(γ) Ιμάντες Ανάρτησης. I σετ.1 ΑΟ
(δ) Κύλινδρος (Φιάλη Οξυγόνου). I τεμ.1 ΑΟ
(ε) Αναπνευστικός Ασκός / Θάλαμος. I τεμ.1 ΑΟ

(στ) Βαλβίδα Άμεσης Τροφοδοσίας (Σύστημα “BY – PASS ”). I τεμ.1 ΑΟ
(ζ) Μανόμετρο. I τεμ.1 ΑΟ
(η) Κάνιστρο Νατρασβέστου. I τεμ.1 ΑΟ
(θ) Υδατοπαγίδα. I τεμ.1 ΑΟ

(ι) Μειωτήρας Πιέσεως ( 1ο και 2ο Στάδιο Ρυθμιστή ). I τεμ.
1+1 ΑΟ

(ια) Κιβώτιο μακράς αποθήκευσης και ασφαλούς μεταφοράς συσκευής
παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος. I τεμ.1 ΑΟ

(ιβ) Μαλακή θήκη μεταφοράς, με σκοπό την εύκολη μεταφορά αυτής
από το δύτη, στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η κατάδυση. I τεμ.1 ΑΟ
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(ιγ) Σύστημα εξάρτυσης τύπου γιλέκου I τεμ.1 ΑΟ

(ιδ) Αντάπτορας πλήρωσης του κυλίνδρου (φιάλης οξυγόνου) I
τεμ.1
ανα 5
συ-

σκευές

ΑΟ

(2) Ρυθμιστής Πλευστότητας
α. Μαλακή θήκη μεταφοράς ρυθμιστή πλευστότητας I τεμ.1 ΑΟ
β. Φιαλίδιο αέρα I τεμ.1 ΑΟ

γ. Αντάπτορας πλήρωσης του φυαλιδίου αέρα I
τεμ.1 ανα

5
ρυθμιστές

ΑΟ

Τα είδη και οι ποσότητες της προηγούμενης υποπαραγράφου
(«Σύνθεση Υλικού»), αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ανά είδος
/ ποσότητα

ΑΟ
AO αποτελούν οι

ελάχιστες
απαιτήσεις

4. Συνθήκες  Περιβάλλοντος 20%

α.
Θερμοκρασία (νερού) λειτουργίας: Τουλάχιστον  από  4ο C έως
+25ο C, επιθυμητές  οι  μεγαλύτερες  δυνατές ακραίες
θερμοκρασίες.

Ι
4ο C
έως
+25ο

C

50%
V (β)

β. Θερμοκρασία  αποθήκευσης: Τουλάχιστον  από -20ο C έως +45ο

C,  επιθυμητές  οι  μεγαλύτερες  δυνατές ακραίες  θερμοκρασίες. Ι -20ο C
έως

50%
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+45ο
C

5. Δυνατότητα Συνεργασίας – Διαλειτουργικότητας 10%
Η συσκευή κλειστού κυκλώματος και ο ρυθμιστής πλευστότητας,
που αποτελούν τη συλλογή υποβρύχιου καταστροφέα  πρέπει να
μπορούν να λειτουργούν σε απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους.

I, II,
IV

100
%

ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 20%

6. Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης Ι 40%

α

Ο προμηθευτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) για την καλή λειτουργία κατ’ ελάχιστο
1 έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα
αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για δωρεάν
αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας σχετικής με τους
όρους της παρούσας (ρυθμίσεις, επισκευή ή αντικατάσταση κάθε
εξαρτήματος λόγω βλάβης ή φθοράς που προέρχεται από
ελαττώματα του υλικού, διασύνδεση – διαλειτουργικότητα με άλλα
συστήματα), με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό προσωπικό
και σε χρόνους που θα καθορίζονται στη σύμβαση προμήθειας σε
συνάρτηση με την επιθυμητή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των

I ΑΟ=
1 έτος
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υλικών, πλην των δυσλειτουργιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία
ή σε (μη ορθή) χρήση από την Υπηρεσία, μη σύμφωνη με τα
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.

β.
Οι απαιτήσεις για ανταλλακτικά, εξοπλισμό, μέσα και υπηρεσίες
αρχικής υποστήριξης για τα προς προμήθεια υλικά είναι, κατ’
ελάχιστο, οι παρακάτω:

ΑΟ
αποτελεί

η
αναλυτι-

κή
υποβο-
λή των
απαιτή-
σεων

ΑΟ

(1)

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης,
μαζί με την τεχνική προσφορά, κατάλογο με εγκαταστάσεις και
τυχόν ειδικές υποδομές (εφόσον απαιτούνται) για τη συντήρηση
των υλικών συσκευών κατά κλιμάκιο συντηρήσεως (από 1ο έως και
5ο) στην έδρα της στρατιωτικής υπηρεσίας (ν. ΑΤΤΙΚΗΣ).
Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής

I

Υπο-
χρεωτι

κή
Υποβο

λή

ΑΟ
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υποστήριξης αναλυτικά και το κόστος των τυχόν απαιτουμένων
εγκαταστάσεων – υποδομών για την αρχική υποστήριξη.

(2)

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης,
μαζί με την τεχνική προσφορά, κατάλογο με εργαλεία, ειδικά
εργαλεία, συσκευές ελέγχου – συντήρησης – διακρίβωσης κλπ,
κατά κλιμάκιο συντηρήσεως (από 1ο έως και 5ο), που απαιτούνται
για την αρχική υποστήριξη και προβλεπόμενη συντήρηση όλων
των κλιμακίων.
Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής
υποστήριξης αναλυτικά, τα προαναφερθέντα υλικά με κόστος ανά
μονάδα μέτρησης και το συνολικό κόστος αυτών για την αρχική
υποστήριξη. Σε περίτπωση που απαιτούνται ενέργειες που δεν
δύνανται να εκτελεσθούν από εκπαιδευμένο / πιστοποιημένο
προσωπικό του ΓΕΣ, κατα την φάση της συντήρησης και
επισκευών των συσκευών, τότε να αναφέρονται αναλυτικά κόστη
ανά απάρτιο / τμήμα της συσκευής και περιγραφή εργασιών.

I

Υπο-
χρεωτι

κή
Υποβο

λή

ΑΟ

(3) Ανταλλακτικά – Αναλώσιμα 40% V (γ)
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(α)

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης,
μαζί με την τεχνική προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων
λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής και του ρυθμιστή.
Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των
(ονομασία και NSN ή P/N με NCAGE), μονάδα μέτρησης, απάρτια,
κλιμάκιο συντήρησης, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαιούσα
ποσότητα για το χρόνο εγγύησης (αρχικής υποστήριξης). Στην
οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής
υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος
ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική
υποστήριξη.

I

Υπο-
χρεωτι

κή
Υποβο

λή

ΑΟ

(β)

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά (σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή), μαζί με την τεχνική προσφορά κατάλογο
ανταλλακτικών κατά κλιμάκιο (από 1ο έως και 5ο) συντήρησης σε
δενδρική διαμόρφωση. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία
αναγνώρισής των (ονομασία και NSN ή P/N – NCAGE, κλπ.),
μονάδα μέτρησης, συγκρότημα που ανήκει, κλιμάκιο συντήρησης,
ΜΤΤR (εαν είναι εφικτό), MTBF (εαν είναι εφικτό), συνολική
αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο εγγύησης (αρχικής
υποστήριξης).
Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής
υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος
ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική

I

Υπο-
χρεωτι

κή
Υποβο

λή

ΑΟ
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υποστήριξη.

(γ)

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά στην οικονομική
προσφορά του, στην ανάλυση του κόστους αρχικής υποστήριξης,
πρόταση για τα αναγκαιούντα υποσυστήματα – συγκροτήματα –
υποσυγκροτήματα – απάρτια – αναλώσιμα κατά κλιμάκιο (από 1ο

έως και 5ο) συντηρήσεως (κλίμακες ανταλλακτικών), με βάση τη
κατασκευαστική του εμπειρία και γνώση, τα οποία αναγκαιούν για
την αρχική υποστήριξη των υλικών προκειμένου να επιτυγχάνεται η
επιθυμητή διαθεσιμότητα. Παράλληλα δε με την κατάθεση της
προσφοράς του να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση ότι, θα
«αγοράσει» με την λήξη της εγγύησης τυχόν ποσότητες
ανταλλακτικών που πρότεινε στην Υπηρεσία για την αρχική
υποστήριξη και αφενός δεν χρησιμοποιήθηκαν, αφετέρου δεν
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην εν συνεχεία υποστήριξη.

I

Υπο-
χρεωτι

κή
Υποβο

λή

ΑΟ

γ.

Ο προμηθευτής να δεσμευθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονικής υπεύθυνης
δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) να
εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει προσωπικό της Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται:

I 25% V (γ)

(1) Εκπαίδευση / πιστοποίηση στον χειρισμό και συντήρηση  1ου – 2ου

Κλιμακίου ΑΟ
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(2) Εκπαίδευση / πιστοποίηση στη  συντήρηση και επισκευή  από 3ου

έως και  5ου Κλιμακίου ΑΟ

δ. Ο προμηθευτής να διαθέσει τεχνική υποστήριξη / βοήθεια όπως
παρακάτω: 15%

(1)
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, με την αποστολή τεχνικού
προσωπικού, με μέριμνα του (προμηθευτή), στις Μονάδες που θα
λειτουργήσει το υλικό.

I 70% V (γ)

(2)
Συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη και επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ΄ όλη τη διάρκεια χρήσης του
υλικού.

I 10% V (γ)

(3) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητηθεί από την Υπηρεσία. I 20% V (γ)

ε. Ο προμηθευτής να παραδώσει μαζί με τα υπό προμήθεια υλικά,
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) την παρακάτω βιβλιογραφία: 15%

(1) Εγχειρίδια Χειρισμού και  Συντήρησης 1ου – 2ου Κλιμακίου I ΑΟ

(α) 1 πλήρη σειρά για κάθε ένα είδος υλικού (αφορά σε όλα τα
απάρτια).

(β) Να υπάρχει λίστα ελέγχου για τον χειρισμό της συσκευής πριν τη
χρήση της.

(2) Εγχειρίδια Συντήρησης και Επισκευών  3ου – 5ου Κλιμακίου I ΑΟ
1 πλήρη σειρά για κάθε  5 συλλογές
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7 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 5%
α. Γενικές Απαιτήσεις Προσφορών 40%

Οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα πρέπει να περιλάβουν στο φάκελο με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σύντομη παρουσίαση της εταιρείας
(ή εταιρειών  σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών)
και του προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για την
υλοποίηση – υποστήριξη της προμήθειας.

I 100
%

β. Διασφάλιση Ποιότητας ΑΟ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει υλικά προσφάτου
κατασκευής (εντός 2ετίας μέχρι την ημερομηνία παράδοσης) και
σχεδίασης, καινούργια (αμεταχείριστα) και σύγχρονης τεχνολογίας,
αναγραφόμενου του έτους κατασκευής.

I ΑΟ

γ. Παραλαβές Υλικών 60%
Συσκευασία: Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι

συσκευασμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή
μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους, σε περίπτωση
μακροχρόνιας αποθήκευσης.

I,ΙΙ 100
% V (γ)

8 Εγγυήσεις – Εξασφαλίσεις 55%
(1) Εγγύηση Ποιότητας και Υποστήριξης 30%
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Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή λειτουργία του
υλικού για 1 έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής.
Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι υποχρεωμένος για την επισκευή ή
αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος ή μέρους αυτών, λόγω βλάβης ή
φθοράς, που προέρχεται από ελαττώματα του υλικού, από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργεία του.

I ΑΟ: 1
έτη ΑΟ

Επιθυμητή η
μεγαλύτερη

δυνατή

(2) Εν συνεχεία Υποστήριξη ΑΟ 40%

(α)

Για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη / ΕΣΥ (Follow On Support / FOS),
θα υπογραφθεί ξεχωριστή συμφωνία πλαίσιο (ΣΠ), σε δεύτερο
χρόνο μετά από ανεξάρτητη διαδικασία σύναψης σύμβασης (με
δέσμευση, εκ μέρους της εταιρείας, υποβολής τεχνικά αποδεκτής
προσφοράς), η οποία θα τίθεται σε ενεργοποίηση μετά από 5 έτη
(χρονικό διάστημα που καλύπτεται η υποστήριξη από την αρχική
σύμβαση) και θα καλύπτει προμήθεια ανταλλακτικών όλων των
κλιμακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και
εκτέλεση συντήρησης – επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή
(ΓΕΣ), όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται.

I ΑΟ

(β)

Με τον όρο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη», εννοείται κάθε
δραστηριότητα και κάθε διαδικασία που έχουν ως σκοπό, τη
διατήρηση ενός υλικού σε λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση
ή/και τη βελτίωση των αρχικών του προδιαγραφών, μετά από την
αγορά ή την απόκτησή του.

I ΑΟ
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(γ)

Η ΣΠΕΣΥ θα είναι συμφωνία πλαίσιο 4ετους διάρκειας, με
δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 4 έτη, που θα περιλαμβάνει
παροχή υλικών και υπηρεσιών, με τιμές που θα αναθεωρούνται
ανά έτος (με υπολογισμό ως πρώτο έτος το έτος οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών υλικών της
κύριας σύμβασης) και το ετήσιο κόστος θα υπολογίζεται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.7 της πρόσκλησης
(«Αναπροσαρμογή τιμής»).

I ΑΟ

(δ) Η ΣΠΕΣΥ θα περιλαμβάνει  κατ΄ ελάχιστο, τα παρακάτω: ΑΟ
1/ Επιθυμητό χρόνο – διάρκεια, 4 έτη. Ι ΑΟ

2/
Έναρξη ισχύος συμβάσεως ΕΣΥ, αμέσως μετά την 5ετία από την
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
συμβατικών ειδών της κύριας σύμβασης

Ι ΑΟ

3/

Απαιτήσεις για προληπτική (1ο-2ο κλιμάκιο),  συντήρηση 3ου

κλιμάκιου και συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου (4ο – 5ο

κλιμάκιο) καθώς και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη (Internet,
τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία). Για κάθε κλιμάκιο απαιτείται κόστος
υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς επίσης  και
παρεχόμενες εγγυήσεις.

Ι ΑΟ

4/ Ο τόπος που θα εκτελείται η συντήρηση: Ι ΑΟ
α/ Πεδίο (on site maintainance). Ι ΑΟ
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β/ Ελλάδα (Εργοστάσιο Βάσης ή αντίστοιχο συνεργείο, ΛΤΧ). Ι ΑΟ
γ/ Εργοστάσιο εξωτερικού ή αντίστοιχο συνεργείο. Ι ΑΟ

(ε)

Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι συντήρησης, επισκευών και
παραμονής συστήματος εκτός επιχειρησιακής διαθεσιμότητας
(λειτουργίας / χρήσης), είναι πέντε (5), δεκαπέντε (15) και σαράντα
πέντε (45) ημέρες αντίστοιχα, χωρίς να συνυπολογίζονται ημέρες
διακρίβωσης – μεταφοράς.

Ι ΑΟ

(στ)
Παροχή προτάσεων και εργασιών (κατόπιν εγκρίσεως και
χρηματοδότησης από την Υπηρεσία)  τροποποιήσεων –
αναβαθμίσεων συστήματος ή υποσυστημάτων αυτού.

Ι ΑΟ

(ζ) Απαιτήσεις διακρίβωσης ειδικών συσκευών και οργάνων. Ι ΑΟ
(η) Παροχή  ανταλλακτικών: Ι ΑΟ

1/
Αναλυτικοί πίνακες ανά κλιμάκιο συντηρήσεως και για το συνολικό
χρόνο ζωής του κάθε υλικού. Στο κάθε  ανταλλακτικό να δίδεται και
το αντίστοιχο κόστος σε €.

Ι ΑΟ

2/

Τα κόστη των ανταλλακτικών δε θα υπερβαίνουν τις τιμές λιανικής
πώλησης και οι χρόνοι παράδοσης των υποσυστημάτων,
συγκροτημάτων, υποσυγκροτημάτων, σύνθετων εξαρτημάτων και
απαρτίων του συστήματος, δε θα θέτουν το σύστημα εκτός
επιχειρησιακής διαθεσιμότητας (λειτουργίας / χρήσης), άνω των 45
ημερών.

Ι ΑΟ
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3/
Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και την
ανάλογη βεβαίωση / πιστοποίηση συμβατότητας /
διαλειτουργικότητας, του κατασκευαστικού οίκου.

Ι ΑΟ

(3) Εγγύηση Δυνατότητας  Συντήρησης και Υποστήριξης 30%

(α)
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει
δυνατότητα συντήρησης και παροχής υποστήριξης σε
ανταλλακτικά, απάρτια και αναλώσιμα των προς προμήθεια
υλικών, ανεξάρτητα της ΣΠΕΣΥ, για τουλάχιστον 15 έτη.

Ι 15 έτη ΑΟ

Αρχική
υποστήριξη

νοείται η
1η περίοδος ως
αναφέρεται στο

τεύχος της
πρόσκλησης /

διακήρυξης

(β) Ο προμηθευτής να εγγυάται: 50%

1/
Την έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο
κατασκευαστικός οίκος, (αν αυτός είναι διαφορετικός από τον
προμηθευτή), προβεί σε αναβαθμίσεις ή εκσυγχρονισμό των
υλικών.

Ι 30% V (γ)

2/ Τη δυνατότητα ανάπτυξης – αναβάθμισης των προσφερομένων
υλικών ή τμημάτων αυτών. Ι 30% V (γ)

3/
Οι  προμηθευτές να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία (μαζί με την
τεχνική προσφορά), για την επισκευή και συντήρηση των  υλικών
(καθ όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης, ήτοι 15 έτη),
από  τους  ίδιους, στο εξωτερικό ή εσωτερικό της χώρας, σε

Ι 40% V (γ)
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περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει οικονομικά ασύμφορη την
ανάπτυξη σχετικής υποδομής:

(γ)

Οι  προμηθευτές  να  δηλώσουν  τα  παρακάτω  στοιχεία  (μαζί με
την τεχνική προσφορά),  για  την  επισκευή και συντήρηση  των
υλικών (καθ όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης, ήτοι 15
έτη), από  τους  ίδιους,  στο  εξωτερικό  ή  εσωτερικό  της  χώρας,
σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει οικονομικά ασύμφορη την
ανάπτυξη σχετικής υποδομή:

Ι 50
%

V(γ)
Διευκρινίζεται ότι

την καλύτερη
αναλογική

βαθμολογία θα
λάβει η

πληρέστερη
προσφορά με τις

λιγότερες
απαιτήσεις και

το συντομότερο
χρόνο

ολοκλήρωσης
εργασιών

αποκατάστασης

1/ Διαδικασία επιθεώρησης και καταγραφής. 15%
2/ Διαδικασία  προώθησης. 15%
3/ Τόπος  επισκευής. 15%
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4/ Χρόνος  επισκευής    (μέγιστο και ελάχιστο). 15%
5/ Τρόπος  κοστολόγησης. 10%
6/ Επιθυμητός  τρόπος αποπληρωμής. 10%
7/ Ανάγκες εκτελέσεως περιοδικής συντήρησης. 15%
8/ Λοιπές προτάσεις. 5%



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας
και στο σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος VII του παρόντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Η αναθέτουσα αρχή προέβει στην σύνταξη «προσαρμοσμένου» πρότυπου ΕΕΕΣ, το
οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση ως Προσθήκη «1/ΙΙΙ», με τη χρήση της
υπηρεσίας http://www.eprocurement.gov.gr, ESPDint, το οποίο (πρότυπο ΕΕΕΣ)
ανταποκρίνεται:

Στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με
βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και

Στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως
αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ως άνω
αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/ΙΙΙ» «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ)
(Υπόδειγμα)

http://www.eprocurement.gov.gr
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – «Προσαρμοσμένο» Πρότυπο Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεως (ΕΕΕΣ) (Υπόδειγμα)

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή PDF
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..

Α. ΔΗΛΩΣΗ

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των
Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης σύμβασης για την προμήθεια
………… (ποσότητα / είδος υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) προς κάλυψη
απαιτήσεων του ΓΕΣ, μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:

• Την υπ’ αριθ ..……………….. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά
και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης
και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.

• Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει την εν λόγω διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

• Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή των προς προμήθεια υλικών για τα
οποία υποβάλλεται η συγκεκριμένη προσφορά

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων της πρόσκλησης και
της τεχνικής προδιαγραφής που απαιτούνται και αναλύονται στην πρόσκληση και τους
αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

3. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν
στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών στο συγκεκριμένο
χώρο τελικού προορισμού / παράδοσης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
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4. Αναλυτικά80:

Όπως επισυναπτόμενος Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ), σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «V».

Γ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2.4.3.3.2 Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) Π1

2.4.5.2

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την οποία να
δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της τεχνικής
προσφοράς

Π2

4.1.2

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την οποία να
δηλώνεται ο χρόνος παροχής εγγύησης καλής
λειτουργίας

Π3

6.1.1

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την οποία να
δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών /
μέσων

Π4

2.4.3.3.4

Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.

Π6

2.4.3.3.5

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄
75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) ότι η κατασκευή
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση
(αναλυτικά στοιχεία) στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους

Π7

80 Συμπληρώνεται ο Πίνακας της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «IV» υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της
παραγράφου της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, με την αντίστοιχη αναγραφή ότι τα προσφερόμενα
υλικά / είδη συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την αναγραφή του όρου «Συμφωνώ» ή μη
συμμόρφωση με τον όρο «Δεν συμφωνώ» και την αναγραφή όπου απαιτείται της προσφερόμενης
«τιμής» / «υπηρεσίας». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη «ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται υποχρεωτικά οι
λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι οποίοι κατά την κρίση της ΕΔ/Α με πλήρη
τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.
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Α/Α
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

της παρούσας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή

2.4.3.3.6

Αναλυτικά στοιχεία Κόστους Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ)
του συμβατικού αντικειμένου, κατανεμημένο
χρονικά σε 3 χρονικές περιόδους. Η 1η Περίοδος
αντιστοιχεί στα πρώτα 5 ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία παραλαβής,   η 2η Περίοδος για τα
επόμενα 4 ημερολογιακά έτη και η 3η Περίοδος για
τα επόμενα 4 έτη

Π8
(υποβολή

σύμφωνα με
το υπόδειγμα

της
Προσθήκης

«2/IV»)
Α.1.δ.(4)(α)
του Πίνακα

της
Προσθήκης

«1/Ι»

Τεχνική περιγραφή των βαρών έως 12kg με σύστημα
ταχείας απελευθέρωσης βαρών.

Π9

………….

Λοιπά κατά την κρίση του συμμετέχοντα
οικονομικού φορέα (εφόσον απαιτείται) για την
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών / επιδόσεων του
προσφερόμενου υλικού / μέσου

Π…….

………… ……………….. …………

Διευκρινίζεται ότι, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή των υλικών για το οποίο
υποβάλλεται η προσφορά και στο σχετικό έντυπο συμμόρφωσης, με συγκεκριμένες
σχετικές παραπομπές.

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/IV» Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (Υπόδειγμα)
«2/ΙV» Τεχνικά Στοιχεία Κύκλου Ζωής Συμβατικού Αντικειμένου (Υπόδειγμα)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ)
(Υπόδειγμα)

ΠΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΡΟΔ/ΦΗΣ81 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες

81 Αφορά στις παραγράφους (αύξοντες αριθμούς – Α/Α) του Πίνακα της παραγράφου 4 της Προσθήκης 1
στο Παράρτημα Ι – Τεχνική Προδιαγραφή προς Προμήθεια Υλικών
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικά Στοιχεία Κύκλου Ζωής Συμβατικού
Αντικειμένου (Υπόδειγμα)

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)82

1η

ΠΕΡΙΟΔΟ
2η

ΠΕΡΙΟΔΟ
3η

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ι Έρευνα και Ανάπτυξη (C1)

Ι.1 Διαχειριστικό και διοικητικό
κόστος

Ι.2 Προχωρημένη σχεδιαστική
ανάπτυξη

Ι.3 Ανάπτυξη βιομηχανικού σχεδίου

Ι.4
Παραγωγή βιομηχανικού
πρωτοτύπου και δοκιμών

Ι.5 Παραγωγή τεχνικών δεδομένων

ΙΙ
Κόστος του συστήματος (για να
μπορέσει να λειτουργήσει το
σύστημα ως αυτόνομο) (C2)

ΙΙ.1
CΑ Βασική μονάδα σε
κατάσταση λειτουργίας
(αναλυτική σύνθεση)

ΙΙ.2

CΒ (Βασικά Παρελκομένα –
Εξαρτήματα τα οποία
απαιτούνται για την πλήρη
επιχειρησιακή αξιοποίηση της
μονάδας)

ΙΙ.3

CΓ (Βιβλιογραφία – Τεχνικά
Εγχειρίδια Υποστήριξης
Επισκευών – Εικονογραφημένοι
κατάλογοι – σε Ηαrd Copy – CD-
Softwear)

ΙΙ.4 CΔ (Εκπαίδευση Προσωπικού,
αντικείμενα, περίοδοι, κ.λπ.)

ΙΙ.4.1 1ου – 2ου κλιμακίου
ΙΙ.4.2 3ου κλιμακίου
ΙΙ.4.3 4ου κλιμακίου
ΙΙ.4.4 5ου κλιμακίου

ΙΙ.4.5 Εξομοιωτές εκπαιδεύσεως
(simulators εάν υφίστανται)

ΙΙ.5
CΣΤ (Ανταλλακτικά Αρχικής
Υποστήριξης) (initial support
cost)

82 Τα στοιχεία που θα αναφερθούν στον εν λόγω Πίνακα, τεκμηριώνουν την αντίστοιχη αναγκαιότητα και
σκοπιμότητα υλοποίησης μελλοντικών συμβάσεων προμήθειας – υπηρεσιών για την υποστήριξη των
συμβατικών ειδών.
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)82

1η

ΠΕΡΙΟΔΟ
2η

ΠΕΡΙΟΔΟ
3η

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙ.6

CΖ (Αναγκαίες Συλλογές
Επισκευών – Τεχνικής
Υποστήριξης 3ου -4ου -5ου

Κλιμακίου και ιδιοσυλλογών
διακρίβωσης καθώς και κόστος
λοιπών συλλογών  Τεχνικής
Υποστήριξης)

ΙΙ.7

CΗ (Αναγκαίες Υποδομές –
Εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη
στις Μονάδες και την τεχνική
υποστήριξη)

ΙΙΙ Κόστος λειτουργίας (C3)

ΙΙΙ.1

CFUEL (Κατανάλωση καυσίμων
/ ενέργειας ανά ώρα λειτουργίας
ή χιλιόμετρο ή ναυτικό μίλι. Η
ανάλυση της κατανάλωσης να
γίνει με την αντίστοιχη μονάδα
μέτρησης)

ΙΙΙ.2
CLUB (Κατανάλωση
λιπαντικών)

ΙΙΙ.3
C3 ΥΠ (Ανταλλακτικά, ανά
συγκεκριμένη περίοδο
κατανάλωσης)

IV Κόστος Συντήρησης –
Επισκευών (C4)

ΙV.1
CΔΙ (Διακρίβωση Ιδιοσυσκευών
– Εργαλείων)

ΙV.2
CΚΛEΠ (Εργασίες Συντήρησης-
Επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου)

ΙV.3 CΑ (Ανταλλακτικά Επισκευών
3ου, 4ου, 5ου Κλιμακίου)

V Κόστος απόσυρσης (C5)
VΙ Άλλες κατηγορίες κόστους (C6)

VI.1
CΑ Υποχρέωση Δασμών (Εντός
και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

VI.2
CΒ Υποχρέωση Πρόσθετης
Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –
ΦΠΑ)

VI.3

CΓ Λοιπές δαπάνες που δεν
συμπεριλαμβάνονται σε καμιά
κατηγορία υπολογισμών του
Λογιστικού Μοντέλου

VI.4
CΔ Λογισμικό Υποστήριξης
λειτουργίας βοηθημάτων ΚΑΥ
(Άδειες χρήσης –ενεργοποίηση)
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)82

1η

ΠΕΡΙΟΔΟ
2η

ΠΕΡΙΟΔΟ
3η

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

VI.5 CE Μεταφορικά (τρόπος –
διάρκεια)

VI.6 CΣΤ Είδος Συσκευασίας –
Διαφύλαξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για κάθε πεδίο δύναται να γίνεται ανάλογη παραπομπή σε επισυναπτόμενο
αναλυτικό Πίνακα ειδών και ποσοτήτων. Ο αντίστοιχος Πίνακας στην οικονομική
προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τιμές ανά είδος, οι οποίες και θα αποτελούν τις
τιμές «βάσης» / αρχείου για την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ).

2. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ο προσδιορισμός κόστους σε στοιχείο του κύκλου
ζωής, τότε στο αντίστοιχο πεδίο αναγράφεται η φράση «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ».

3. Μη συμπλήρωση πεδίου, δύναται να θεωρηθεί ελλειπή προσφορά.

Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..

Α. ΔΗΛΩΣΗ

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των
Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας ………… (ποσότητα / είδος
υλικού ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς) μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη
τους:

1.3Την υπ’ αρίθμ…………. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις
Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της
σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης

1.4Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην
πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφοράς μας
περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και οι προσφερόμενες τιμές (ΠΤ), ανά
είδος έχουν όπως αναλύονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Συσκευή παροχής οξυγόνου σε
κατάσταση λειτουργίας

2 Κιβώτιο μακράς αποθήκευσης και
ασφαλούς μεταφοράς συσκευής παροχής
οξυγόνου κλειστού κυκλώματος.

3 Μαλακή θήκη μεταφοράς, με σκοπό την
εύκολη μεταφορά αυτής από το δύτη, στο
σημείο που θα πραγματοποιηθεί η
κατάδυση.

4 Ρυθμιστής πλευστότητας σε κατάσταση
λειτουργίας

5 Μαλακή θήκη μεταφοράς ρυθμιστή
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Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

πλευστότητας

Επιπλέον οικονομικά στοιχεία για μελλοντική χρήση (δεν υπολογίζονται στην εν
λόγω σύμβαση:

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Πίνακες υλικών
(επισυναπτόμενος /-νοι Πίνακας /-κες)

Απαιτήσεις των
παρ. 6.α και 6.β.

της τεχνικής
προδιαγραφής
σελ 106-109

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Βάρη 10kg με σύστημα ταχείας απελευθέ-
ρωσης βαρών.

Σύμφωνα με την
απαίτηση

Α.1.δ.(4)(α) του
Πίνακα της

Προσθήκης «1/Ι»
2 Εξάρτυση για οπίσθια τοποθέτηση /

προσαρμογή / χρήση της συσκευής
Σύμφωνα με την

απαίτηση
Α.1.α.(7) του
Πίνακα της

Προσθήκης «1/Ι»

4. Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ):

1ης Περιόδου: ………., …. Ευρώ (€)

2ης Περιόδου: ………., …. Ευρώ (€)

3ης Περιόδου: ………., …. Ευρώ (€)

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ), όπως Προσθήκη «1/V»
του παρόντος

5. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οικονομική
προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την κατασκευή / παραγωγή, την
μεταφορά και παράδοση, στο συγκεκριμένο χώρο τελικού προορισμού, καθώς επίσης και
την τήρηση όλων των προθεσμιών και εγγυήσεων, λοιπές υποχρεώσεις όπως αυτές
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

6. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί
και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι,
ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον
προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά.
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7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισε /-αν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση
τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.

7. Η προσφορά ισχύει μέχρι την …..…… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 2.4.5. της παρούσας)

8. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι …… (Συμπληρώνεται αναλόγως με βάση τις
δυνατότητες της παρ. 5.1.1. της παρούσας)

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφή /-ες
και

Σφραγίδα /-ες

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1/V» Οικονομικά Στοιχεία Κόστους Κύκλου Ζωής Συμβατικού Αντικειμένου (Υπόδειγμα)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Οικονομικά Στοιχεία Κόστους Κύκλου Ζωής
Συμβατικού Αντικειμένου (Υπόδειγμα)

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1η

ΠΕΡΙΟΔΟ
2η

ΠΕΡΙΟΔΟ
3η

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ι Έρευνα και Ανάπτυξη (C1)

Ι.1 Διαχειριστικό και διοικητικό
κόστος

Ι.2 Προχωρημένη σχεδιαστική
ανάπτυξη

Ι.3 Ανάπτυξη βιομηχανικού σχεδίου

Ι.4
Παραγωγή βιομηχανικού
πρωτοτύπου και δοκιμών

Ι.5 Παραγωγή τεχνικών δεδομένων

ΙΙ
Κόστος του συστήματος (για να
μπορέσει να λειτουργήσει το
σύστημα ως αυτόνομο) (C2)

ΙΙ.1
CΑ Κόστος βασικής μονάδας σε
κατάσταση λειτουργίας

ΙΙ.2
CΒ (Κόστος Βασικών
Παρελκομένων – Εξαρτημάτων)

ΙΙ.3

CΓ (Κόστος: Βιβλιογραφίας –
Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης
Επισκευών – Εικονογραφημένοι
κατάλογοι – σε Ηαrd Copy – CD-
Softwear)

ΙΙ.4 CΔ (Εκπαίδευση Προσωπικού)
ΙΙ.4.1 1ου – 2ου κλιμακίου
ΙΙ.4.2 3ου κλιμακίου
ΙΙ.4.3 4ου κλιμακίου
ΙΙ.4.4 5ου κλιμακίου

ΙΙ.4.5 Εξομοιωτές  εκπαιδεύσεως
(simulators)

ΙΙ.5
CΣΤ (Κόστος Ανταλλακτικών
Αρχικής Υποστήριξης) (initial
support cost)

ΙΙ.6

CΖ (Κόστος Αναγκαίων
Συλλογών   Επισκευών –
Τεχνικής Υποστήριξης 3ου -4ου -
5ου Κλιμακίου και ιδιοσυλλογών
διακρίβωσης καθώς και κόστος
λοιπών συλλογών  Τεχνικής
Υποστήριξης)

ΙΙ.7

CΗ (Κόστος αναγκαίων
Υποδομών – Εγκαταστάσεων για
την ανάπτυξη στις Μονάδες και
την τεχνική υποστήριξη)
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Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1η

ΠΕΡΙΟΔΟ
2η

ΠΕΡΙΟΔΟ
3η

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙΙ Κόστος λειτουργίας (C3)

ΙΙΙ.1

CFUEL (Κόστος κατανάλωσης
καυσίμων ανά ώρα λειτουργίας ή
χιλιόμετρο ή ναυτικό μίλι, με
ανάλυση κατανάλωσης σε
αντίστοιχη μονάδα μετρήσεως)

ΙΙΙ.2
CLUB (Κόστος κατανάλωσης
λιπαντικών)

ΙΙΙ.3
C3 ΥΠ (Κόστος ανταλλακτικών,
ανά συγκεκριμένη περίοδο
κατανάλωσης)

IV Κόστος Συντήρησης –
Επισκευών (C4)

ΙV.1
CΔΙ (Κόστος Διακρίβωσης
Ιδιοσυσκευών – Εργαλείων)

ΙV.2
CΚΛEΠ (Κόστος Συντήρησης-
Επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου)

ΙV.3
CΑ (Κόστος Ανταλλακτικών-
Επισκευών 3ου, 4ου, 5ου
Κλιμακίου)

V Κόστος απόσυρσης (C5)
VΙ Άλλες κατηγορίες κόστους (C6)

VI.1
CΑ Κόστος  Δασμών (Εντός και
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

VI.2
CΒ Κόστος  Πρόσθετης
Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –
ΦΠΑ)

VI.3

CΓ Όσες δαπάνες δεν
συμπεριλαμβάνονται σε καμιά
κατηγορία υπολογισμών του
Λογιστικού Μοντέλου

VI.4
CΔ Λογισμικό Υποστήριξης
λειτουργίας βοηθημάτων ΚΑΥ
(Άδειες χρήσης –ενεργοποίηση)

VI.5 CE Κόστος μεταφορικών

VI.6 CΣΤ Κόστος συσκευασίας –
Κόστος διαφύλαξης
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο εν λόγω Πίνακας του ΚΚΖ συμπληρώνεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τον Πίνακα της
Τεχνικής Προσφοράς (Προσθήκη «2/IV»)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ83)
Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα84)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)85.........
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ86.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ…………………………………………..87υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..88 /
της υπ αριθ ..... Σύμβαση “(τίτλος Σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της
πρόσκλησης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

83 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
84 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
85Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
86Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
87Όπως ανωτέρω υποσημείωση
88 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση
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εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε89

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο Διοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.

.

.

89 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. ………./20….

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………………………………….

……… (μήνας) ……. (έτος)

ΕΜΒΛΗΜΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ …..
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 18
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 22
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Συμβατικών Ειδών.
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή Συμβατικών Υλικών
«Γ» Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Συμβατικών Ειδών
«Δ» Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών
«Ε» Πίνακας Ελέγχων Παραλαβής των Τμημάτων της Σύμβασης (εάν συνταχθεί)

«ΣΤ» Πρόσκληση υπ. Αριθ.  … / 2019 (Απαιτείται υποχρεωτικά αναφορά
ανάρτησης στο Διαύγεια (ΑΔΑ) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ ………..)

«Ζ» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου
«Η» Οικονομική  Προσφορά  Αναδόχου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16,
τους όρους της ………… πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα.

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και
προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες προμήθειας / παραλαβής των συμβατικών
ειδών που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές

Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε από την Αναθέτουσα Αρχή
σε συνεργασία με το ΓΕΣ/Γ1-Γ4 (όπου κρίνεται αναγκαίο), μετά την ανάδειξη μειοδότη /-ών
και προσωρινό /-ούς ανάδοχο /-ους με βάση την / τις τεχνικοοικονομική /-ές προσφορά /-
ές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

Σήμερα την ………………… 201….., ημέρα της εβδομάδος ……………… στο
γραφείο του Διοικητή της ….. προσήλθαν ο Διευθυντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ως εκπρόσωπος
του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα
Αρχή») σύμφωνα με την με αριθ. Φ……………………………………………………….
………………) εντολής και ο κ. ................................................ ως νόμιμος εκπρόσωπος
τ………………………………. με επωνυμία…………………… έδρα………………….
ΑΦΜ………………….. σύμφωνα με το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγγραφο
βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύμβασης (στο εξής
«Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα:

α. Την ……………………………………απόφαση  με την οποία κατακυρώθηκαν,
τα αποτελέσματα της διααδικασίας……………… (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με
ΑΔΑΜ:………..).

β. Την προσφορά του Αναδόχου που υποβληθεί κατά το μέρος που δεν έρχεται
σε αντίθεση με την παρούσα.

συμφωνούν στην υπογραφή της σύμβασης …. / … όπως παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Γενικά

Όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση υπ. αριθ. …….

Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι
αναφερόμενοι στα θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ,
ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 της πρόσκλησης.

2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα.

β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το
ουδέτερο.

γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να
ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικά στη σύμβαση.

δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
(που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών
προσώπων.

ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο
συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.

στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση, για
διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της
σύμβασης με κανένα τρόπο.

ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς
περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή
Προσθήκη της σύμβασης, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο
σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα
Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των
Παραρτημάτων ή των Προσθηκών.

ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο
Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση, αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματα «Α» έως «Η»,
όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των συμβατικών ειδών
του Παραρτήματος «Α» του παρόντος, ως προς τις συγκεκριμένες ποσότητες και προς
διάθεση πιστώσεων (κόστος προμήθειας).

2. Αντικείμενο της Σύμβασης - Τεχνικός Προσδιορισμός των Συμβατικών
Ειδών

α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): …………. («....................») και είναι
σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του Παραρτήματος «Β» του παρόντος.

β. Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού (χειριστών και τεχνικών), σύμφωνα
με το Παράρτημα «Β» του παρόντος.

γ. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συμβατικών ειδών, 4ετους διάρκειας
από παραλαβής των αντίστοιχων υλικών, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» του παρόντος.

δ. Αναλυτική σύνθεση – προσδιορισμός των συμβατικών ειδών, της
σύμβασης, όπως Παράρτημα «Δ» του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΤΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………
εκατομμυρίων …………….. χιλιάδων  ……………… ευρώ (………………€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β. Η εν λόγω δαπάνη ..................................

γ. Στις τιμές της παραγράφου α του παρόντος συμπεριλαμβάνονται το
σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα,
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προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές
δαπάνες) που βαρύνουν τον προμηθευτή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι
παράδοσης των συμβατικών υλικών στον τελικό προορισμό (στρατόπεδο Αττικής).

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

α. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου (κατά
τη διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των υλικών), απαιτείται η διεξαγωγή της
προβλεπόμενης από την πρόσκληση εκπαίδευση του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό
προσωπικό), όπως παρακάτω.

β. Εκπαίδευση:

(1) Αντικείμενα εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα ή εφόσον ο
εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός με μέριμνα του αναδόχου να διατεθεί διερμηνέας. Ως
αντικείμενα θα είναι κατ’ ελάχιστο, ο χειρισμός, η λειτουργία και η συντήρηση «πεδίου»
(1ου Κλιμακίου) στα διάφορα (π.χ. ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, κ.λπ.) μέρη, σύμφωνα με
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο με την
παράδοση των υλικών.

(2) Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Εντός πέντε (05) έως τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των
υλικών. Στις εκάστοτε εκτελεστικές συμβάσεις θα καθορίζεται με ακρίβεια.

(3) Διάρκεια της εκπαίδευσης

Κατά την κρίση του κατασκευαστικού οίκου, μέχρι εκδόσεως της
ανάλογης πιστοποίησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του σκάφους. Αναλυτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Θ».

(4) Αριθμός – Προσόντα εκπαιδευόμενου προσωπικού

Δέκα (10) άτομα με προσόντα σύμφωνα με την πρόταση της
αναδόχου εταιρείας. Εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται, με μέριμνα του ΓΕΣ, να
χρησιμοποιηθούν και τα σκάφη της ΣΥ στην εκπαίδευση.

(5) Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Σε χώρο / μονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα
εξοπλισμένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών που θα συμφωνηθεί από κοινού
μεταξύ των συμβαλλομένων.

(6) Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα

Με μέριμνα του προμηθευτή. Καθορίζονται με ακρίβεια, στο
Παράρτημα «Θ».
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γ. Με την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας στην παράγραφο
5.3.2 εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση / βεβαίωση
καταλληλότητας στο προσωπικό που περάτωσε με επιτυχία την εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

(επιλέγεται ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής)

α. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων).

β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υλικών με το
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων)

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής
και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα
λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο
κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του
ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής .

β. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παράγραφο 4 του Ν. 4412/2016, αναλύονται στην παράγραφο 5.1.4 της υπ.
αριθ. ……………. πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

γ Toν Ανάδοχο δεν βαρύνουν κρατήσεις υπέρ Δημοσίου - τρίτων, εφόσον
η τιμολόγηση της προμήθειας των υλικών διενεργηθεί εντός του χρόνου που προβλέπει το
άρθρο 4 του Ν.4681/20 (Α΄ 74). Άλλως, σε περίπτωση  τιμολόγησης πέραν της
προβλεπόμενης ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται κανονικά κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο και παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.2 του κύριου
μέρους τεύχους, ήτοι, …………….

ΑΡΘΡΟ 9
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (εάν υφίσταται) ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής (εάν απαιτείται)

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.

γ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης να είναι
αορίστου χρόνου.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο
σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης.

ε. Λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα
«ΣΤ» του παρόντος).

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

α. Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» (υπεύθυνη
δήλωση στην Τεχνική Προσφορά) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας
καθορίζεται σε 0,5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και επιστρέφεται με το πέρας της
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται.

β. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για ένα χρόνιο (365 ημερολογιακές ημέρες)
………………….. (ή εάν διαφορετικά δηλώνει ο οικονομικός φορέας στην προσφορά του)
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συμβατικού υλικού και θα εγγυάται την
καλή λειτουργία της συσκευής και του ρυθμιστή πλευστότητας, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

Διευκρίνηση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οπωσδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο
υλικό, που οφείλεται σε πτώση ή πρόσκρουση ή κακό χειρισμό ή αποθήκευση σε μη
προβλεπόμενες συνθήκες που δύναται να προκαλέσει φθορά, βλάβη ή / και δυσλειτουργία

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα «ΣΤ» του
παρόντος) οι οποίοι έχουν προσδιορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και έχουν γίνει στο
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σύνολό τους αποδεκτοί από τον ανάδοχο, κατά την υποβολή της προσφοράς του που
έγινε αποδεκτή.

ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Χρόνος και Τρόπος Παραλαβής Υλικών

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών
υλικών εντός της διάρκειας της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

β. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,
πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.

γ. 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 υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.

ε. Τμηματικές παραδόσεις των συμβατικών ειδών γίνονται αποδεκτές
εφόσον αφορούν σε ποσότητες τουλάχιστον ίσες με το 1/2 της συνολικής συμβατικής.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

στ. Συγκεκριμένα οι τμηματικές παραδόσεις θα έχουν ως εξής:

(1) 1η Τμηματική Παράδοση, την ………… (ημερομηνία),
……..(ποσότητα).

(2) 2η Τμηματική Παράδοση, την ………… (ημερομηνία),
……..(ποσότητα).

2. Διαδικασία Παραλαβής Υλικών

α. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των
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υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος.

β. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες και θα τηρηθούν για να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.
Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών, υποχρεωτικά θα
διενεργηθούν οι έλεγχοι του άρθρου 14 του παρόντος.

γ. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου -
οριστικής παραλαβής των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε
(15) μέρες το αργότερο από την παράδοση. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή
παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή
απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016

δ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες –
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

ε. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

στ. Για την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου,
απαιτείται η διεξαγωγή της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 του παρόντος, εκπαίδευσης /
πιστοποίησης του προσωπικού (χειριστές και τεχνικό προσωπικό).

ζ. Αν η παραλαβή των υλικών 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 υλικά 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 αναδόχου.

η. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, 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.

θ. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

3. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
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α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, 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.

β. 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 ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται
σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

γ. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

δ. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

α. Ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορούσε
να αποτραπεί ακόμη και με επίδειξη μέτρων εξαιρετικής επιμελείας και σύνεσης λόγω του
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή με άλλο πρόσωπο στην (δια
Νόμου) επιβαλλόμενη σε αυτόν ενέργεια.

β. Λόγοι ανωτέρας βίας, ενδεικτικά θεωρούνται:

(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των
εργασιών του καταστήματος του αναδόχου.

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή στο
εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους.

(3) Πλημμύρα και εν γένει εξαιρετικά δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.

(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου).

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

γ. 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 (όσον αφορά τη
σύμβαση) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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δ. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της
επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

α. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση που
έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
παρούσας.

β. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

(1) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

(2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

γ. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

(1) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης που
έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους φορείς
στη σύμβαση.

(2) 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
ανάδοχο 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.

γ. 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.

δ. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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ε. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών πουπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα,
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

στ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

ζ. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 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 υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

η. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται
με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

θ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

α. Ο ποιοτικός έλεγχος (παραλαβής) των υλικών γίνεται σύμφωνα με το
Παράρτημα «Ε» του παρόντος προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών.

β. Πέραν των σχετικών προβλέψεων των τεχνικών προδιαγραφών,
υποχρεωτικά θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

(1) Μακροσκοπικός Έλεγχος

(α) Ανεξαρτήτως αριθμού των συμβατικών ειδών, θα ελεγχθεί η
καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, κακώσεων ή φθορών, σε ποσοστό
100%.

(β) Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Εντός πέντε (05) ημερών από παράδοσης του υλικού στον
συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

(γ) Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και περιοχή
του ν. Αττικής.
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(δ) Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής / ελάχιστων απαιτήσεων του προς παράδοση υλικού και το Παράρτημα
«Ε» του παρόντος.

(2) Λειτουργικός Έλεγχος

(α) Σε συνήθη λειτουργία και σε ποσοστό 100% της συνολικής
παραληφθείσας ποσότητας.

(β) Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Ταυτόχρονα με τον μακροσκοπικό έλεγχο, εντός πέντε (5)
ημερών από παράδοσης του υλικού στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση,
χρόνο και τόπο παράδοσης.

(γ) Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης και εφόσον
απαιτούνται ειδικές συνθήκες θαλάσσης τότε από κοινού και σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ
των συμβαλλομένων (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – Ανάδοχος) θα  καθοριστεί στη σύμβαση, τόπος
ελέγχου πλησίον του τόπου παράδοσης, ήτοι, θαλάσσια περιοχή Αργοσαρωτικού.

(δ) Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβέλψεις της αντίστοιχης τεχνικής
προδιαγραφής (παράγραφος 4 της Προσθήκης 1 στο Παράρτημα Ι του παρόντος)  προς
παράδοση υλικού και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

γ. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

δ. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (μακροσκοπικού ελέγχου -
οριστικής παραλαβής των συμβατικών ειδών), το οποίο πρέπει να συνταχθεί σε δεκαπέντε
(15) μέρες το αργότερο από την παράδοση.

ε. Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, η επιτροπή παραλαβής, μετά τους
προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικού ελέγχου - οριστικής
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις ή απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

στ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες
– δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον / στους ανάδοχο /-χους.

ζ. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί
της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την
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παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

η. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες
επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

θ. Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

ι. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων -
Δικαστική Επίλυση Διαφορών

α. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 15 (Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου -
Κυρώσεις), 11. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 13. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

β. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από
τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία
εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση



Σελίδα 151

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α
του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη 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 το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 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.

ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

α. Ο συμβαλλόμενος στη σύμβαση / ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.

β. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ).

γ. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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δ. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της σχετικής πρόσκλησης (Παράρτημα «ΣΤ»
του παρ’όντος), εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

ε. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της σύμβασης.

γ. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

δ. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το
οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από
τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή



Σελίδα 153

και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

α. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που
θα αναλάβει.

β. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε
άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της
εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα
πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

γ. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας παραγράφου, η ΑΑ
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Δεν υφίσταται.

ΑΡΘΡΟ 22
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Εξουσιοδοτείται ο Δντης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την υπογραφή της σύμβασης
και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων μετά την ανάληψη υποχρέωσης / διάθεσης της
σχετικής απαιτούμενης χρηματοδότησης αυτών.

β. Το συμφωνητικό (σύμβαση) που θα υπογραφθεί διέπεται από το
Ελληνικό δίκαιο.

γ. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο
ν.4412/2016, η υπ αριθ. ……………. πρόσκληση συμμετοχής (Παράρτημα «ΣΤ» του
παρόντος), εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία
αποτελούνται.

δ. Οι όροι της υπ αριθ. ……………. πρόσκλησης συμμετοχής (Παράρτημα
«ΣΤ» του παρόντος), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η
Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία λήφθηκε η σχετική απόφαση κατακύρωσης
για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στον / στους συγκεκριμένο /-ους ανάδοχο /-
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χους, αποτελούν Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης, όπως απαριθμούνται στα
περιεχόμενα και αναφέρονται στο τέλος του κειμένου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Τα αναφερόμενα στη συνέχεια του παρόντος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» δεν ακολουθούν το
συγκεκριμένο Υπόδειγμα του παρόντος πλην όμως κρίθηκε σκόπιμο να αγαραφούν για την
διευκόλυνση του έργου της ΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Συμβατικών Ειδών.
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή Συμβατικών Υλικών
«Γ» Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Συμβατικών Ειδών
«Δ» Αναλυτική Σύνθεση – Προσδιορισμός των Συμβατικών Ειδών
«Ε» Πίνακας Ελέγχων Παραλαβής των Τμημάτων της Σύμβασης (εάν συνταχθεί)

«ΣΤ» Πρόσκληση υπ. Αριθ.  … / 2020
«Ζ» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου
«Η» Οικονομική  Προσφορά  Αναδόχου
«Θ» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Σχης (ΕΜ) Ιωάννης Αργυριάδης
ΥποδιευθυντήςΑκριβές Αντίγραφο

Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Ζαχαράκος
Επιτελής  4δ


