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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛ/ΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια Φυτοπαθολογικού
Υλικού

CPV
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24300000-7
Βασικές ανόργανες και
οργανικές χημικές ουσίες
€40.300,00 (χωρίς ΦΠΑ 24%)
€49.972,00 (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τ.Γ. & Κτ. ΦΟΡΕΑΣ 001ΚΑΕ 1349

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1/ΜΧ/2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

27-08-2021

ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08-09-2021, Δευτέρα 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων
Ανθέων 2, 15 123 Μαρούσι

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

24300000-7
Βασικές ανόργανες και οργανικές
χημικές ουσίες

KAE

110-1349

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

40.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)
49.972,00€ (με ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναφέρονται στο παράρτημα των
Τεχνικών Προδιαγραφών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ

Η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε κράτηση
ποσοστού α) 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και
β) 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., με τέλος
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ επί αυτών)

Φόρος εισοδήματος (ΆΡΘΡΟ 64 Ν.
4172/2013)

Κατά την πληρωμή του αναδόχου
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί της
καθαρής συμβατικής αξίας

A.1.1. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/2016) περί Δημόσιων
Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών.
A.1.2. Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στις 26-08-2021:
1.
ΚΗΜΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.

Στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr

2

21PROC009120557 2021-08-27

Α.1.3 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παραλάβουν το Τεύχος της Πρόσκλησης μπορούν να
απευθύνονται στο Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της
Αναθέτουσας Αρχής, Ανθέων 2, 151 23 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και διανέμεται
δωρεάν.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους θα διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.minagric.gr.
Κατάθεση προσφορών θα γίνει έως και την 08-09-2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Σταθμού
Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων.
Α.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε
όλους όσοι έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας
Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προς τις διεύθυνσεις: gkotzia@minagric.gr και sdrakop@minagric.gr.
Σημειώνεται ότι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού,
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και
συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.2.1 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)
Α.2.1.1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ.
α και θ του Ν. 4412/2016.
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Α.2.1.2 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Υπόδειγμα ΙΙΙ) είναι οι εξής:
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β και περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο Α.2.4 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Α.2.1.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ε της
παρούσας
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης.
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή
του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Α.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Α.2.4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο
103 Ν.4412/2016)
Α.2.4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
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πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
αρμόδια επιτροπή.
Α.2.4.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Α.2.4.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A,
τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
Α.2.4.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν.
4412/2016). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Α.2.5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80
Ν.4412/2016)
Α.2.5.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία της παρ. Α.2.4.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
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οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν
το ΤΕΥΔ.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας
για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Γ) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης,
Α.2.6 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Διακήρυξης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
συμβατικών ειδών.
Α.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1 Τρόπος Σύνταξης Προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να
φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ,
ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/MX/2021
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08-09-2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08-09-2021
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
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Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις (3) σφραγισμένους
επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»):


Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής



Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς



Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(διεύθυνση,

αριθμός

τηλεφώνου,

φαξ,

ηλεκτρονική

διεύθυνση)

του

Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Α.3.1.1 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
παράγραφο Α.2.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής (ΤΕΥΔ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής
των Προσφορών των υποψηφίων.
Α.3.1.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία της πρότασης του
Υποψηφίου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται ιδιαίτερα, σε χωριστό φάκελο, που ακολουθεί το φάκελο της
τεχνικής προσφοράς, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και φέρει τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Το παράρτημα υποβάλλεται σε τόσα
αντίγραφα όσα και η τεχνική προσφορά.
Επίσης, ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψηφίου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που
τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη (π.χ. τεχνικά φυλλάδια)

Α.3.1.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε
Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
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επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Υποψήφιος θα καθορίζει
το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική
Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας
μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε
δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό
εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.
Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της
Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.
Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη
αποζημίωσή τους για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο
του προϋπολογισμού του παρόντος Διαγωνισμού. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της
Οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για
τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε
μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού,
καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης
και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή
και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Α.3.2 Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς
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την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς
την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά παρούσας
Διακήρυξη ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο
από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
ορισθείσα ημέρα και ώρα.
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για
το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Α.3.3 Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης
Διαγωνισμού
Α.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών των Υποψηφίων και ο έλεγχος και η αξιολόγηση του
περιεχομένου αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Αξιολόγησης των προσφορών του
Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, και οι υποψήφιοι
μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρίστανται στην εν λόγω διαδικασία δια του νομίμου εκπροσώπου
τους ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων
Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτημά τους προς
την αρμόδια Επιτροπή και ειδοποίησή τους από αυτή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς
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απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η
φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση αυτών.

Α.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση
τιμής.
Α.4.1.3 Διαδικασία κατακύρωσης διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των
Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική
διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν
όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. Η αρμόδια Επιτροπή
ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως
τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο
στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Α.4.2 Απόρριψη Προσφορών
Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των προϋποθέσεων απόρριψης που
περιλαμβάνονται σε άλλες ενότητες της παρούσας Προκήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η Προσφορά για την οποία συντρέχει μία ή περισσότερες των
παρακάτω προϋποθέσεων:
1. Η Προσφορά δεν καλύπτει πλήρως τους όρους της Διακήρυξης, όλοι οι όροι της οποίας
θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι.
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2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
3. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
6. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι
μικρότερο του 90% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών
Οικονομικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον
υποψήφιο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία/ την
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
7. Προσφορά στην οποία διατυπώνονται αιρέσεις, όροι ή επιφυλάξεις, ή προσφορά στην οποία
περιλαμβάνεται αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά.
8. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό
σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά Υποψηφίου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Α.4.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, με
βάση την τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν
ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η απόφαση κατακύρωσης
του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς
συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την
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Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον
Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε
θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης
διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για
την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή
εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της.
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Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Ο χρόνος παράδοσης των αντιδραστηρίων ορίζεται στις πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Α.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
H παραλαβή των υλικών γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση των
αντιδραστηρίων 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 Μέρος Γ’ 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.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Α.7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 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.

Α.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝIΚΕΣ ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ
Συνoπτική περιγραφή είδoυς : Πλήρης τυποποιημένη εμπορική συσκευασία αντιδραστηρίων
Σκοπός : για τις ανάγκες του Σταθμού
ΑΝΑΛΥΣΗ
1
Περιγραφή είδoυς: Πλήρης τυποποιημένη εμπορική συσκευασία αντιδραστηρίων
(φυτοπαθολογικό υλικό) για την ανίχνευση φυτοπαθογόνων ιών σε αγενές πολλαπλασιαστικό
υλικό πατάτας, αμπέλου, δενδρωδών, κηπευτικών και λοιπών.
2
Μονάδα μέτρησης : διάφορα
3
Πoσότητα : διάφορα
4
Αξία : 40.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α
5
Πηγή χρηματoδότησης και κωδικός εξόδoυ : Τ.Γ & Κ., Φ. 001, και Κ.Α.E: 1349
6
Υπηρεσία
παράδoσης
και
διεύθυνση:
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΕΝΟΥΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KAI ΣΠΟΡΩΝ, Ανθέων 2, 151 23 Μαρούσι
7
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
8
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη παράδοση
9
Τρόπος προμήθειας : Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΩΝ
Πλήρης τυποποιημένη εμπορική συσκευασία αντιδραστηρίων (φυτοπαθολογικό υλικό) για
διάγνωση φυτοπαθογόνων ιών σε αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό πατάτας, αμπέλου,
δενδρωδών και κηπευτικών (σειρά αντιορρών, full test kit) για χρήση με τη μέθοδο DAS ELISA
με ένζυμο την αλκαλική φωσφατάση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει DAS ELISA η επιτροπή αξιολόγησης
θα κρίνει αν το πρωτόκολλο της μεθόδου TAS ή PΤΑ καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας μας),
αποτελούμενη από όλα τα απαιτούμενα αντισώματα και τους αντίστοιχους μάρτυρες (θετικούς και
αρνητικούς, σε ποσότητα επαρκή) για εφαρμογή τουλάχιστον μίας επανάληψης ανά πλάκα όπως φαίνεται
στο Πίνακα 1. Οι αντιορροί να συνοδεύονται με τις τουλάχιστον απαιτούμενες ποσότητες των
κατάλληλων ρυθμιστικών διαλυμάτων (buffers) για τον αριθμό των δοκιμών (tests) που
αναφέρονται για κάθε φυτοπαθογόνο ιό και πιο συγκεκριμένα με: washing buffer, extraction
buffer, coating buffer, conjugate buffer, substrate buffer, PNP tablets και διακριβωμένες/πιστοποιημένες
(certified) πλάκες ELISA. Η ποσότητα του extraction buffer να είναι σύμφωνη με τον αριθμό των
δοκιμών ανά φυτικό είδος, π.χ. στο αμπέλι για την εξέταση 4 ιών η ζητούμενη ποσότητα του extraction
buffer είναι για 6000 δοκιμές και όχι για 4χ6000 δοκιμές, διότι με το ίδιο εκχύλισμα (extract) αναλύονται
ταυτόχρονα και οι 4 ιοί. Στη προσφορά για την κάθε σειρά αντιορρών θα πρέπει να υπάρχει
ακριβής και πλήρης αναφορά στα σχετικά τεχνικά στοιχεία (τύπος αντισωμάτων, τύποι των
στελεχών/φυλών του ιού που ανιχνεύει ο αντιορρός, ευαισθησία κ.λ.π.) καθώς επίσης και σε
οτιδήποτε πρόσθετο που τυχόν απαιτεί το πρωτόκολλο εργασίας (π.χ. συγκεκριμένος τύπος
πλάκας ELISA ή κάποιο επιπλέον αντιδραστήριο). Στην περίπτωση της πατάτας ο σχετικός
αντιορρός να ανιχνεύει τουλάχιστον τα στελέχη Yo, Yn και Yc του Potato Virus Y και στην περίπτωση
των πυρηνόκαρπων ο σχετικός αντιορρός να ανιχνεύει τουλάχιστον τα στελέχη Μ, D και C του ιού PPV.
Η κάθε σειρά αντιορρών θα πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό τεχνικό δελτίο και το πρωτόκολλο
χρήσης της. Οι αντιορροί και τα σχετικά αντιδραστήρια πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12
μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους και η ημερομηνία λήξεως να αναφέρεται υποχρεωτικά πάνω
στις συσκευασίες ή στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφά τους. Η επιθυμητή διάρκεια ζωής να είναι 18
μήνες. Αντιορροί και αντιδραστήρια με μικρότερη διάρκεια ζωής από τους 12 μήνες από την ημερομηνία
παράδοσης δεν θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
αντιορροί ή και αντιδραστήρια δεν λειτουργούν σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τις τεχνικές
προδιαγραφές τους (με πλήρη τεκμηρίωση από την υπηρεσία μας) η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να
προβεί στην αντικατάσταση του ανωτέρω προβληματικού υλικού χωρίς χρέωση.
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Πίνακας 1: Αιτούμενες πλήρεις τυποποιημένες εμπορικές συσκευασίες αντιδραστηρίων
Κατηγορία Φυτικών
Ειδών
1

Πυρηνόκαρπα

2

Ακρόδρυα

3

Φυτοπαθογόνοι ιοί προς έλεγχο

Ποσότητα (Αριθμός
Φυτικών
δειγμάτων)

Apple Mosaic Virus

ApMV

1x(480 ή 500)

Plum Pox Virus

PPV

1x(480 ή 500)

Cherry Leaf roll Virus

CLRV

Asparagus Virus 2

AV II

Citrus Tristeza Virus

CTV

9x (1000 ή 960)

6

Arabis Mosaic Virus

ArMV

10x(1000 ή 960)

7

Grapevine Fan Leaf Virus

GFLV

10x(1000 ή 960)

4

Σπαράγγι

5

Εσπεριδοειδή

Αμπέλι

8
9

10x(1000 ή 960)

Grapevine Leaf Roll associated Virus-3
GLRaV-3

10x(1000 ή 960)

PLRV

2x 5000 και
3x(1000 ή 960)

11
12

480 ή 500

Grapevine Leaf Roll associated Virus-1
GLRaV-1

Potato Leaf roll Virus

10

1x(480 ή 500)

Potato Virus X
Πατάτα

Potato Virus Y cocktail

PVX
PVY

onc

9x(1000 ή 960)
2x 5000 και
4x(1000 ή 960)

13

Potato Virus Α

PVA

480 ή 500

14

Potato Virus Μ

PVM

480 ή 500

15

Potato Virus S

PVS

480 ή 500

16

Cherry Leaf roll Virus

CLRV

2x(480 ή 500)

Arabis Mosaic Virus

ArMV

1x(1000 ή 960)

SLRSV

2x(480 ή 500)

17
18

Ελιά

Strawberry latent ring spot virus

Παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε στη προσεκτική σύνταξη των προσφορών σας και πιο συγκεκριμένα να
προσεχθούν τα εξής:
1. Οι προσφερόμενες ποσότητες να δίνονται ως αριθμός εξεταζόμενων φυτικών δειγμάτων όπως
αναφέρεται στο πρωτόκολλο εργασίας της εταιρείας και να είναι απόλυτα σύμφωνες με τις
ζητούμενες ποσότητες π.χ. όταν ζητείται ποσότητα 6x1000 αυτό σημαίνει 6 συσκευασίες για την
ανάλυση 1000 δειγμάτων και όχι 1 συσκευασία των 5000 δειγμάτων και 1 των 1000 δειγμάτων.
Επιπλέον, σε περίπτωση που μια εταιρεία (πρωτόκολλο) συνιστά την χρήση πχ δύο δοκιμών (test)
για ένα φυτικό δείγμα, στην προσφορά θα πρέπει να γίνει η αναγωγή ως προς τον αριθμό των
φυτικών δειγμάτων και όχι ως προς τον αριθμό των δοκιμών (test).
2. Προσφορές που δεν θα αφορούν πλήρη σειρά αντιδραστηρίων (full test kit) θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιδραστηρίων για κάποιο ιό ανά φυτικό είδος είναι δυνατό να μη γίνει
προσφορά για αυτό.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι: η συμφωνία των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές και η
χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία φυτικών ειδών και ομάδα φυτοπαθογόνων ιών, προς αποφυγή χρήσης
διαφορετικών πρωτοκόλλων εργασίας για την ανάλυση ομοειδών δειγμάτων (προσοχή ανά εξεταζόμενο
φυτικό είδος να γίνεται προσφορά φυτοπαθολογικού υλικού από μία εταιρεία ή από εταιρείες που
χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο εργασίας). Σε περίπτωση υπέρβασης της προϋπολογισθείσας
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δαπάνης θα γίνει μείωση των αιτούμενων ποσοτήτων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας
μας που θα στηριχθούν στην επικινδυνότητα των ιών και στον αναμενόμενο αριθμό δειγμάτων που θα
μας αποσταλούν.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ι. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων
Ανθέων 2
151 23 Μαρούσι
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………,
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... για την καλή εκτελεση
της υπ αριθμ. (συμπληρώνετε τον αριθμο Σύμβασης)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
...................................,
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας, καθ’ όλο το
χρόνο ισχύος της.
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .............................. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος
τουλάχιστον κατά εξήντα (60) ημέρες του χρόνου λήξης της σύμβασης ).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ.
και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΙΙ. Υπόδειγμα Σύμβασης
Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο. …………../ 2021
Προμήθειας Φυτοπαθολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων
από την Εταιρεία ……………………………….
Συνολικής αξίας …………………………….. € πλέον Φ.Π.Α.
Αθήνα σήμερα ……………………………… του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ………….. (2020), ημέρα
……………………….. και στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Σταθμός Ελέγχου
Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (Ανθέων 2). Οι υπογράφοντες:
1. …………………………….. Προϊστάμενος του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού &
Σπόρων, νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοσίου και έχοντας υπ’ όψη, την υπ’ αρίθμ.
……………………………………… απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφιμων, για την
έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού Προμήθειας Φυτοπαθολογικού Υλικού για την Ανίχνευση
Φυτοπαθογόνων Ιών για τις ανάγκες του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού &
Σπόρων
2. …………………. (………………………τ.κ.………………………..), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον.
………………………………………………..,
κάτοικο
……………………,
με
Α.Δ.Τ.
……………………………………………………,
σύμφωνα
με
………………………………………………… συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΑΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
α) Ανάθεση της προμήθειας – περιγραφή ειδών – Τιμή
Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία
«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την
προμήθεια ……………………………………….. έναντι της τιμής των ………………………… πλέον Φ.Π.Α. ,
συνολική τιμή ……………………………..
για τις ανάγκες του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προσφορές και τα πρακτικά
της Επιτροπής κρίσεως των προσφορών.
Τα ανωτέρω είδη, θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπηρεσίας, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Η ως άνω τιμή των ειδών είναι σταθερή και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να την αυξήσει για
καμία αιτία.
β) Κρατήσεις:
Η καθαρή αξία του είδους υπόκειται σε α)σε κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), κράτηση η οποία με τη σειρά της υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) και β) σε κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κράτηση η οποία με τη σειρά της υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού)
 Κατά την εξόφληση της αξίας των αντιδραστηρίων θα παρακρατηθεί φόρος 4%, επί της καθαρής αξίας
αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 64 του του Ν.4172/2013.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ


Τα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 1/ΜΧ/2020 Διακήρυξης, την υποβληθείσα
Τεχνική Προσφορά, καθώς και την Οικονομική Προσφορά της εταιρείας.
 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, με μέριμνα και έξοδά του, στο Σταθμό Ελέγχου
Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους πίνακες
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας που προτίθεται να παραδίδει τα είδη, οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία και
την αποθήκη υποδοχής για την ημερομηνία παράδοσης.


Παράταση του χρόνου, εφ όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα, μπορεί να γίνει μέχρι το 1/2 του χρόνου που προβλέπει η
σύμβαση, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. και των οριζόμενων στα άρθρα 206, 207 και 213 του
ν. 4412/2016 (Α’ 147)
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Μετά από κάθε παράδοση ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από τον
υπεύθυνο της αποθήκης, που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης.
Ο Υπεύθυνος της αποθήκης οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή για την παράδοση των ειδών, πριν την παραλαβή
τους από αυτήν.
 ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: Ο χρόνος λήξης των ειδών θα είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο στις τεχνικές
Προδιαγραφές της αριθ. 1/ΜΧ/2020 Διακήρυξης χρόνο λήξης κάθε είδους.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις συνημμένες στην παρούσα
τεχνικές προδιαγραφές και στο ν. 4412/2016 (Α’ 147)
 Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα είδη ποιοτικά και ποσοτικά
είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υποβληθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που επισυνάπτεται
στη παρούσα σύμβαση.
 Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει και τους λόγους
απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών θα γίνει:

 Η αξία των ειδών ανέρχεται στο ποσό των………………………. € με Φ.Π.Α. - και η πληρωμή της αξίας



αυτών θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 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.
Η δαπάνη πληρωμής των ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του Τ. Γ.Κ. & ΚΑΕ 001 – 1349

ΑΡΘΡΟ 5ο
 Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά από κάθε ειδοποίηση της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, όπως
αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα φέρει συγκεκριμένο ελάττωμα ή φθορά ή που θα έχει υποστεί βλάβη,
που να μην οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 6ο
 Ο προμηθευτής κατέθεσε στην Υπηρεσία την αρίθ. ………………………………….. εγγυητική επιστολή
.……………………………… αξίας …………………………………… €, ισχύος ……………………………..,
για την καλή εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα επιστραφεί μετά την εκκαθάριση των σχετικών
λογαριασμών.

 Αφού συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2)
όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και
τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [10015981]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΥΠ.Α.Α.Τ. –Σταθμός Ελέγχου
Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων, Ανθέων 2, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Κοτζιά, Σ. Δρακοπούλου
- Τηλέφωνο: 210 6835652, 661
- Ηλ. ταχυδρομείο: gkotzia@minagric.gr;sdrakop@minagric.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.minagric.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Συνοπτικός διαγωνισμός (πρόχειρος) σύμφωνα με το άρθρο 117
του ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού για την
ανίχνευση φυτοπαθογόνων ιών σε αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό
πατάτας, αμπέλου, δενδρωδών, κηπευτικών και λοιπών»
(CPV) : 24300000-7
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): 1/ΜΧ/2021
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονπμικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ
του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
ε) [] Ναι [] Όχι

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για
κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

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

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

δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι
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αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέροντα, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν
ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα εν ισχύ.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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