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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διακήρυξη
3560/Θ.Ζ/2021
Για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών με την χρήση Ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού για την προμήθεια και την από αέρος ρίψη διανομής των εμβολίων δολωμάτων για την ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες) κατά
της λύσσας, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διερεύνησης,
πρόληψης, επιτήρησης, ελέγχου, εκρίζωσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας , κ.λ.π. για τις
ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων»
με διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή)

Συστημικος Αριθμος: 113078 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) &
113079(ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ)
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Αναθέτουσα Αρχή:
Συνολικός Προϋπολογισμός
ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
€ 2.389.380,54 (δύο εκατομμυρια τριακόσιες
ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ &
πενήντα τέσσερα λεπτά) καθαρη αξια

ή

€ 2.700.000,00 (δύο εκατομμυρια επτακόσιες
χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
€ 2.046.000,00 (δύο εκατομμυρια σαράντα έξι
χιλιάδες & ευρώ ) καθαρη αξια

ή

€ 2.537.040,00 (δύο εκατομμυρια πεντακόσιες
τριάντα επτα χιλιάδες & σαράντα ευρώ )
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1ου Ετους

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
€ 795.300,00 (επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες
τριακόσια ευρώ) καθαρη αξια

ή

€ 898.689,00 (οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες
εξακόσια ογδόντα εννεα ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
€ 682.000,00 (εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ)
καθαρη αξια

ή

€ 845.680,00 (οκτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες
εξακόσια ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%
Φορέας χρηματοδότησης:

Πιστώσεις του προϋπολογισμού των Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕ 0822 Κωδ. Έργου 2020ΣΕ08220003

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης (προκήρυξης) στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε.:
Κωδικοί cpv:
Κριτήριο ανάθεσης:

27-04-2021

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αύξων αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τόπος κατάθεσης προσφορών:

21-04-2021

33651690 & 60441000
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
28-04-2021

113078 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α) & 113079 (ΕΝΟΤΗΤΑ Β)
24-05-2021, ώρα: 15:00’

Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Μενάνδρου 22

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10552

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

300

Τηλέφωνο

2102125222

Φαξ

210 5241841

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

thzavitsa@minagric.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ζαβίτσα Θεοφανώ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.minagric.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.minagric.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και αποτελεί κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ),
κατά την έννοια του αρθρ. 2, παρ. 1, περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ανήκει
στη Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής εμπίπτει στην κατηγορία των
Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών, κατά την κατηγοριοποίηση της παρ. Ι5) του Τμήματος
Ι του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής
της 11ης Νοεμβρίου 2015 (L 296).
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
δ)
Το σώμα της παρούσης Διακήρυξης είναι επίσης διαθέσιμο στην πύλη του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.minagric.gr).
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1.2 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
1. Του Καν. (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV
(EE L74/15-3-2008).
2. Την Οδηγία 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ L94/ 28-03-2014) σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την
κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Tο ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”
5. Το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ173/Α’/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε κατ’ άρθρα με το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α’/2012 και
ισχύει.
6. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

7.

8.
9.
10.

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
Την παρ. Ζ του αρθρ. 1 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
Το ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις», για τις ισχύουσες διατάξεις αυτού.
Το ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
312/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

11. Του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από διατάκτες
12. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»..
13. Το Π.Δ. 136/2011 (Α’ 267) «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο ».
14. Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β΄1317) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Έγγραφο».
15. Την αριθ. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) απόφαση (Υ.Α.) του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
16. Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
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17. Την αριθμ. 1191 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017) περί καθορισμού του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
18. Την με Αριθμ.Πρωτ: 355/54678(ΦΕΚ 847 Β΄- 04/03/2021, ΑΔΑ:ΨΡΘΣ4653ΠΓ-ΙΦ5) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα « Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια προμηθειών που
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου
της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο
πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021»
19. Το αριθμ. 487/67921/09-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008262796) έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των
Ζώων με το οποίο ζητούν την ένταξη στο Π∆Ε 2020 των δαπανών που αφορούν στη
διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την επιβολή Κτηνιατρικών Μέτρων
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος,
εκρίζωση, έκτακτες επεµβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών
κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2021.
20. Την με Αριθμ. Πρωτ: 32078/17-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008350133) απόφαση έγκρισης στο ΠΔΕ
2021 της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
την ένταξη ποσού που αφορά δαπάνες για τη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν
από την επιβολή Κτηνιατρικών Μέτρων Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας στη
ΣΑΕ 0822 Κωδ. Έργου 2020ΣΕ08220003, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ποσό 1.745.680 €
για την προμήθεια και την από αέρος διανομή εμβολίων - δολωμάτων για το έτος 2021 για
την ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες) κατά της λύσσας
για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
21. Το αριθμ. 548/80603/22-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων και το αριθμ.
534/77807/18-03-2021 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ των εγκεκριμένων από τον Υπηρεσιακό
Γραμματέα τεχνικών Προδιαγραφών για
τη σκοπιμότητα των εμβολιαστικών
εκστρατειών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης και Εκρίζωσης της
λύσσας κατόπιν έγκρισης συγχρηματοδότησης κατά 75% από την Ε.Ε. μετά από
επανεμφάνιση κρουσμάτων λύσσας σε ζώα της άγριας πανίδας, τον Οκτώβριο του 2012,
και τη συνέχιση του για τα επόμενα έτη.
22. Την αριθμ. 851/80608/20-04-2021 απόφαση «« Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνούς διαγωνισμού προς σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ διάρκειας έως τριών ετών, και
με την χρήση Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια και την από αέρος ρίψη
διανομής των εμβολίων - δολωμάτων για την ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας
(κόκκινες αλεπούδες) κατά της λύσσας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων».
23. Το Ν. 4622/07-08-2019 (ΦΕΚ 133Α’/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.

1.1

Στοιχεία Διαδικασίας

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη
συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
1.2

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια Αντιδραστηρίων Γρίπης
των Πτηνών, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
διερεύνησης και επιτήρησης της γρίπης των Πτηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης
Υγείας των Ζώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33651690 & 60441000
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1.2.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων ,
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
Συμβασης/σεων συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορεα ανα ΕΝΟΤΗΤΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Δ/ξης,
εφόσον πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλει αποδεκτή προσφορά.
1.2.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στις κάτωθι δύο (2) ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ. (για 2
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ) ΕΤΗΣΙΑΣ με Φ.Π.Α. 13% ΔΑΠΑΝΗΣ

900.000

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ.
(για 2 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ) ΕΤΗΣΙΑΣ με Φ.Π.Α. 24% ΔΑΠΑΝΗΣ

845.680

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

1.745.680

Προσφορές υποβάλλονται για μία (1), ή και τις δύο (2) ΕΝΟΤΗΤΕΣ.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τις δύο (2) ανωτέρω
ΕΝΟΤΗΤΕΣ με μέγιστο αριθμό δύο (2) ή και λιγότερες.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα υποβληθεί για το σύνολο της ποσότητας κάθε ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
Προσφορά για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτεται.
Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών
συμβάσεων των επόμενων ετών η αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων διατηρεί το δικαίωμα
είτε να ζητήσει την υπογραφή αυτών με μείωση ποσότητας των εμβολίων - δολωμάτων της
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ σε ποσοστό 50 % ή αύξηση ποσότητας σε ποσοστό 15% ΑΝΑ ΕΤΟΣ αναλόγως
των όρων συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης και Εκρίζωσης της λύσσας
μέσα στα όρια του συνολικού ποσού της αρχικής Ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης της
διακήρυξης είτε και να μην προβεί σε ενεργοποίηση διαδικασίας σύναψης εκτελεστικής
σύμβασης.
Η προσφερόμενη για τα εμβόλια από τον ανάδοχο τιμή δε θα δύναται να υπερβαίνει την
κατακυρωθεισα ανά τεμάχιο του είδους τιμή που θα αναγράφεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
Η αξία και οι ποσότητες των απαιτούμενων εμβολίων - δολωμάτων των επιμέρους
Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα κληθεί/ούν

να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί

φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή θα ορίζεται ρητώς,
στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς που θα έχουν
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υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας σύναψης

των

Εκτελεστικών Συμβάσεων

1.2.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται για τα τρια (3) έτη στο ποσό
των 5.237.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
4.435.380,54 €)
1.2.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη.
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του
χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίαςπλαίσιο δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.

1.3
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 21-04-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε
Reception Id (εσωτερικό αριθμό αναφοράς) 21-210308-001
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης δημοσιεύτηκε στις 26-04-2021 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 2021/S 080-205188.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η περίληψη της προκήρυξης όπως προβλέπεται αναρτήθηκε (ΑΔΑΜ: 21PROC008535317)
και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τους Συστημικούς
Αριθμούς 113078 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) & 113079 (ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ)
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.minagric.gr.

1.4

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι οι Πιστώσεις του
προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 0822 Κωδ. Έργου 2020ΣΕ08220003
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1.5

Ειδος Διαδικασίας

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη
συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ).
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται, στη βάση των
προνοιών του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), τουλάχιστον σε τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της παρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 21-04-2021

Διαδικτυακός τόπος
υποβολής
Προσφορών

Ημερομηνία
ανάρτησης της
Διακήρυξης στη
διαδικτυακή
πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
Προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
Προσφορών

Πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
www.promitheus.gov.gr

27-04-2021

ΜΕ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

24-05-2021,
ώρα: 15:00’

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής Προσφορών στο Σύστημα.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος υποβολής της Προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/2012 (Α’ 120) και το
αρθρ. 6 της αριθ. Π1-2390/2013 Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) «Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
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διεθνείς διατάξεις 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
τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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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:







η με αρ. 2021/S 080-205188 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1. 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..
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).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.
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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι ζητούμενες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 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 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.
Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.
1

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.
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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 Δικαίωμα συμμετοχής
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:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Απαιτείται, όμως, να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο ΔΕΝ
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων 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 λόγους:
α) 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),
β) 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,
γ) 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),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςΣελίδα 15 από 91
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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,
ε) 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),
στ) 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).
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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) 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 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.
β) αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δε θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
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αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση,
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Κατ’ εξαίρεση οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις ανωτέρω
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακανονισμού.
γ) 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.
2.2.3.3
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως
λόγοι δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος .
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) 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 λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) 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,
(ε) 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,
(στ) 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,
(ζ) 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 του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) 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 ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ.
4, 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 .
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων 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
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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
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μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. 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.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

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 προμήθειας. 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. 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. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν :
α) “Ολικό” ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία
β) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν :
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας
β) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την
εξασφάλιση της ποιότητας,
Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β’
αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος
γ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών
στελεχών τους κατά τα τελευταία τρία έτη
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
διαθέτουν :
α) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την
καταλληλότητα των υλικών
β) πιστοποιητικά για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
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Τα ως άνω συστήματα ποιότητας θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα
διαπίστευσης της Ελληνικής ή της Αλλοδαπής .
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
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
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) 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 Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες του Παραρτήματος 12
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. 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. 4412/20163.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας,
2

3

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.
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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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 )4.
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 2.2.3.45.
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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
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 ισχύουν6.
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 δικαιολογητικών7. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά.8

4
5

6
7

8

Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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.
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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.
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
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 υποβλή του9.
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 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.210 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 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 του11 Επιπλέον, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που έχουν την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζοντας συγκεκριμένα
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στους οποίους
οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., 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 Εσόδων12.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών

9

10

11

12

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.
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.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί
με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του
υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
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.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Σελίδα 22 από 91

21PROC008537324 2021-04-27
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του13 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 πιστοποιητικού14
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 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ 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.
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.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει,
κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30
(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη
υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
13

14

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.
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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σχετική
πρόβλεψη,
διαφορετικά
προσκομίζει
υπεύθυνη
δήλωση
του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας
για
την
άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
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 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.15
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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,16 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σύμφωνα με την περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, Ισολογισμούς των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας
δημιουργίας του ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, σε περίπτωση που
15

16

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε
διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση
εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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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υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών (για τους στην Ελλάδα εδρεύοντες Προσφέροντες, αντίγραφα των
αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων). 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.17
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν α) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό
Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη- ιδιώτη.
Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει
συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου
β) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που
λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας

διαθέτουν και τα μέτρα που

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β’
αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος .

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της
ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους
προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
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 αναφερομενα στις τεχνικές προδιαγραφές.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά 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
18
. 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

17

18

Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν.
4412/2016)
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.
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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.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους19 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.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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.
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.20

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

19
20

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IΙ της Διακήρυξης ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5
της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «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.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
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
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
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 ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ
το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης Παράρτημα ΕΕΕΣ.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία :
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) Δημιουργεί( συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα καταλληλα πεδία από
την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start το ΕΕΕΣ για την
συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
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(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν
«ανοίγει) με κάποιο γνωστό προγραμμα που εχουμε στους Η/Υ). Το
αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της
διακηρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του
διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα
κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή,
καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι
δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και
είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος
εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει
υπογράψει στην ιστοσελίδα). Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
(ε) Υποβάλλει και το αρχείο αυτό του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf
στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με την
χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην
ιστοσελίδα που το δημιούργησε https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της
Διακήρυξης ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές των
προσφερόμενων πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα..
Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται και αρχείο με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ανά προσφερόμενη ΕΝΟΤΗΤΑ το οποίο και θα πρέπει να
υποβληθεί ηλεκτρονικά και υπογεγραμμένο ψηφιακά ως συνημμένο αρχείο της
προσφοράς συμπληρωμένο για ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ της Διακήρυξης ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, το οποίο και θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς.
Αρχεία Word με τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ της Διακήρυξης έχουν
αναρτηθεί, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στούς υπ
αριθμ. 113078 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) & 113079 (ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
- ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) συστημικούς διαγωνισμό και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης με βάση την τιμή .
Η τιμή του προς προμήθεια ειδους δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και για το σύνολο
της ποσότητας των προσφερόμενων ειδών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της Διακήρυξης ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”
την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
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 του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
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.
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 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.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 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 προσωρινού αναδόχου)
της παρούσας,
β) 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,
γ) 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) 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 της σύμβασης.

Σελίδα 31 από 91

21PROC008537324 2021-04-27
3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
-

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στις 28-05-2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ώρα: 11:30’

-

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
-

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102
του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4782/9-3-2021.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο
του ανωτέρω αναφερομένου άρθρου, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τηρώντας τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, όταν οι πληροφορίες ή η
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ή όταν λείπουν συγκεκριμένα
έγγραφα, να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να υποβάλλουν, να διευκρινίσουν
ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή την τεκμηρίωση που έχουν
υποβάλει, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10)
ημέρες και όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης . Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
δεν λαμβάνεται υπόψη (αρθ.102 Ν.4412/2016).

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
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παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από
το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 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. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση Προσωρινών
Αναδόχων, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφα
των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων21.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 22 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης23 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
21

22

23

Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του
ν.4608/2019
Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως
άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό
ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων'
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017.
Σελίδα 33 από 91

21PROC008537324 2021-04-27
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω
προθεσμίας των δέκα ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 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.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) 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 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του.
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 -2.2.8
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
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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 μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
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 σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
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 η κατακύρωση,
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση 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. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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 μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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, 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.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν 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.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
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.
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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την 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.
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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 επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή
η παράλειψη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
4.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά
την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5%
επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίαςπλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της
προς υπογραφή Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου είναι αορίστου χρόνου.
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 συμφωνίας-πλαίσιο. Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου καλύπτει συνολικά
και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου αποδεσμεύεται
ισόποσα και αναλογικά κατ'έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της
συμφωνίας-πλαίσιο
Η εγγύηση καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων.
Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων, 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.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των προς υπογραφή
εκτελεστικών συμβάσεων πρεπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
παράδοσης, πλέον δύο (2) μήνες.
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 συμφωνίας-πλαίσιο. Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων αποδεσμεύεται ισόποσα
και αναλογικά κατ'έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίαςπλαίσιο
Η εγγύηση καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
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.

4.3.2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύμφωνα με τα

σχετικά άρθρα της συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να
παρέχει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να
καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα
προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η
οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την προσφερόμενη ανά
ΤΜΗΜΑ της Δ/ξης τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
Συμφωνία Πλαίσιο.
Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών
τους και είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών
υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε
περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι
στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη
συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του
συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής
σύμβασης 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.
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
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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 συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της

Η συμφωνία-πλαίσιο 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 του
αρμοδίου οργάνου της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο24

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, 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 συμφωνίας -πλαίσιο,
γ) η συμφωνία-πλαίσιο 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.

24

βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5.1 Όροι Ενεργοποίησης Εκτελεστικών Συμβάσεων
Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας σύναψης των
εκτελεστικών συμβάσεων των επόμενων ετών η αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων
διατηρεί το δικαίωμα είτε να ζητήσει την υπογραφή αυτών με μείωση ποσότητας
των εμβολίων - δολωμάτων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ σε ποσοστό 50 % ή αύξηση
ποσότητας σε ποσοστό 15% ΑΝΑ ΕΤΟΣ αναλόγως των όρων συνέχισης του Εθνικού
Προγράμματος Καταπολέμησης και Εκρίζωσης της λύσσας μέσα στα όρια του
συνολικού ποσού της αρχικής Ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης
είτε και να μην προβεί σε ενεργοποίηση διαδικασίας σύναψης εκτελεστικής
σύμβασης.
Η προσφερόμενη για τα εμβόλια από τον ανάδοχο τιμή δε θα δύναται να
υπερβαίνει την κατακυρωθεισα ανά τεμάχιο του είδους τιμή που θα αναγράφεται
στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.
Η αξία και οι ποσότητες των απαιτούμενων εμβολίων - δολωμάτων των επιμέρους
Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί
φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή θα
ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς
φορείς που θα έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο κατά την ενεργοποίηση της
διαδικασίας σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή για τα συμβατικά είδη
στις επι μέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν δύναται να υπερβαίνει την ενδεικτική
τιμή με την οποία συμμετέχει ο/οι οικονομικος/οι φορεας/εις στη συμφωνία-πλαίσιο.
5.1.1 Διαδικασια Ενεργοποιησης
5.1.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασια ενεργοποιησης των εκτελεστικων
συμβασεων έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει την συμφωνία
πλαίσιο οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την εκάστοτε
αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού, εντός
δωδεκα (12)
ημερών ηλεκτρονικά νέα
επικαιροποιημενη οικονομική κλειστή προσφορά με τα επικαιροποιημενα σχετικά
δικαιολογητικά κατακυρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση
του άρθρου 82 του Ν.4412/16 στην κατηγορία και στο είδος για την οποία έχουν
υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο.
5.1.1.2 Αν ο οικονομικος φορεας που εχει υπογραψει τη συμφωνια – πλαισιο δεν
υποβάλει προσφορά στο νέο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της Συμβασης Συμφωνία-Πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή τον
κηρύσσει έκπτωτο. Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση
απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία
συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής
σύμβασης με τον μειοδότη προμηθευτή.
5.1.1.3 Ο οικονομικος φορεας δύναται να μην υποβάλει προσφορά για λόγους
ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και
λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού
εγγράφου τον προμηθευτή.
5.1.1.4 Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται.
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5.1.2

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

5.1.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στο άρθρο
15 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους α)
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και β)
(υπο) φάκελο με νέα οικονομική προσφορά.
5.1.2.2 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική
προσφορά» υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική
μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ 56902/215, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι οικονομικοί φορείς καλούνται να
αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν
καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
5.1.2.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν
έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.
5.1.3

Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών

Η ηλεκτρονική παραλαβή των προσφορών θα γίνεται, μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών του ν. 4412/2016.
5.1.4 Δικαιολογητικά του οικονομικου φορεα για την κατακύρωση της εκτελεστικής
σύμβασης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας
Αρχής, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ και ο οικονομικος φορεας ειδοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω
ΕΣΗΔΗΣ για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβαση.
5.1.5

Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»
της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του
προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση .
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5.1.6

Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης

5.1.6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης
κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική
σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
5.1.6.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο οικονομικός
φορεας παρέχει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το
ύψος της οποίας καθορίζεται από την εκαστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5.1.7

Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης

5.1.7.1 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
5.1.7.2 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
5.1.7.3
Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες
ποσότητες των ειδών.
5.1.7.4 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
5.1.7.5 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.
5.2
5.2.1

Οροι εκτέλεσης Εκτελεστικών συμβάσεων
Τρόπος πληρωμής

5.2.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τη
συγκέντρωση των δικαιολογητικών πληρωμής από τις υπηρεσίες παράδοσης των
οργάνων και τα πρακτικά παραλαβής των αρμοδίων Επιτροπών.
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 έκδοση των τιμολογίων θα γίνει στον Α.Φ.Μ. που θα αναγράφεται στη σύμβαση.
5.2.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: .
α) 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
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λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201625
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2.2

Χρόνος παράδοσης υλικών

5.2.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης και στο
Υποβληθέν από αυτόν ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ανά είδος.
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.
5.2.2.2 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.
5.2.2.3. 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.
5.2.3

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

5.2.3.1. 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 στα
Παραρτήματα των τεχνικών προδιαγραφών . 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.

25

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών
ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα ( – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

–

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.
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.4412/16.
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.
5.2.3.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου
221 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα των
τεχνικών προδιαγραφών.
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.
5.2.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

5.2.4.1 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, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
5.2.4.2. 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
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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.
5.2.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
5.2.5

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.5.1. Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 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 .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων
5.2.5.2. 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.
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 που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση 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.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης , 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.
5.2.6

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

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 –
Σελίδα 46 από 91

21PROC008537324 2021-04-27
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι
όροι (παράγραφοι 1 έως και 11):
1.

Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ, που
διενεργεί το διαγωνισμό, αποκλειστικά στο internet site του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (εφεξής αποκαλούμενο ‘’Σύστημα’’)

2. Ορισμοί :
2.1. Συμμετέχοντες :
Δικαίωμα συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν όλοι οι
υποψήφιοι
προμηθευτές
των
οποίων
οι
ηλεκτρονικές έντυπες
οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και είναι σε ισχύ.
Συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό είναι όσοι εκ των
ανωτέρω υποψηφίων προμηθευτών, έχουν επιβεβαιώσει εγγράφως τη
συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
2.2.

Αποδεκτή προσφορά :
Αποδεκτή προσφορά,
ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:

ορίζεται

αυτή

που

ικανοποιεί

2.2.1.
είναι χρονικά έγκυρη, δηλ. καταγράφεται η άφιξή της
στο Σύστημα
εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού
και
των
τυχόν
παρατάσεών
του. Ο
χρόνος μετράται
αποκλειστικά από το χρόνο άφιξης της προσφοράς στο Σύστημα.
2.2.2.
βελτιώνει τη συνολική τιμή των ειδών, χωρίς ΦΠΑ, που έχει
προσφέρει ο προμηθευτής, τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το
«βήμα», όπως ορίζεται κατωτέρω (4.3).
Ειδικότερα, η πρώτη προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα, είναι
αποδεκτή, εφόσον δεν υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης, όπως ορίζεται
κατωτέρω (4.2), ή είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν.
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται
μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος, για τον εάν αυτή
έχει γίνει αποδεκτή ή όχι.
Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια δεν γίνεται
αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν
λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.
2.3.

Ενεργής προσφορά :
Ενεργής προσφορά είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά
κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα.

3. Γενικοί Όροι που διέπουν τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:
3.1. Γλώσσα
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
3.2.

Νόμισμα

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί ο Ηλεκτρονικός
Πλειστηριασμός είναι το ΕΥΡΩ.
Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασμού, θα είναι χωρίς Φ.Π.Α.

3.3.

Τύπος Πλειστηριασμού
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Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου.”
4. Ειδικοί όροι που διέπουν το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:
4.1.

Διάρκεια

4.2.

Τιμή εκκίνησης :
Τιμή εκκίνησης είναι η συνολικά προσφερθείσα χαμηλότερη τιμή ανά είδος
προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη, που θα
προκύψει από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών, που υπεβλήθησαν στο διαγωνισμό.

Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όμως,
εντός του τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του
Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά αποδεκτή στο Σύστημα, ο χρόνος
διάρκειας του Πλειστηριασμού θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα
πεντάλεπτο. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.

Κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η
υποβολή καμίας προσφοράς που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.
4.3.

Βήμα
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά στην
προσφερθείσα τιμή μονάδας ανά είδος προμήθειας και μειώνει την
τελευταία αποδεκτή βέλτιστη προσφορά που έχει καταχωρηθεί στο
σύστημα
τουλάχιστον κατά : 1% επί της τιμής μονάδας του εμβολίου
(ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) και 0,5% για την τιμή ρίψης
από αερος διανομής (ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝΔΟΛΩΜΑΤΩΝ)

5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού
5.1. Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε
προμηθευτής που
συμμετέχει, γνωρίζει τα κάτωθι βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού :
5.1.1.
Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς
στο Σύστημα που ξεπερνά αυτό το ποσό.
5.1.2.
Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός
καταθέσει αποδεκτή προσφορά στο Σύστημα).
Σε
περίπτωση ισόποσων προσφορών, η
σειρά
κατάταξης ορίζεται μόνο από τις προσφερόμενες τιμές ,
ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους στο Σύστημα.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.1.3.
Την χαμηλότερη προσφορά στο Σύστημα,
5.1.4.
τις τιμές όλων των ενεργών προσφορών στο Σύστημα.
5.1.5.
Το πλήθος των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και
5.1.6.
Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού.
Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής που
συμμετέχει, δεν θα γνωρίζει την ταυτότητα των συμμετεχόντων.
Η χαμηλότερη προσφορά, που θα προκύψει μετά το πέρας
του
Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη
κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά
αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις
προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του Πλειστηριασμού.
Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν θα
τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν
είναι δυνατόν να ανακληθεί και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες του
ίδιου συμμετέχοντος.
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6. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού
Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν από την
αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό για το χρονοδιάγραμμα του
Πλειστηριασμού, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, την διεξαγωγή του
εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασμού.
Ειδικότερα :
Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό αποστέλλει σε κάθε υποψήφιο
προμηθευτή πρόσκληση συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, και
φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό την καταγραφή των χρηστών στο
Σύστημα. Οι προμηθευτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επιθυμούν
να
συμμετάσχουν στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, οφείλουν να
επιβεβαιώσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους σε όλα τα προκαταρκτικά
στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, (εκπαίδευση και
διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού) εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από
την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών,
θα παραλάβουν ηλεκτρονικά τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, τους
οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό
Πλειστηριασμό (εικονικό και πραγματικό).
Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον
Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :

ηλεκτρονικό

http://www.promitheus.gov.gr
Σημειώνεται, ότι οποιαδήποτε υποβολή προσφερόμενης τιμής στο Σύστημα, η
οποία
γίνεται από καταγεγραμμένους σε αυτό προμηθευτές, θεωρείται
δεσμευτική νόμιμη
δήλωση του
συμμετέχοντος
στον
ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό.
Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου
θα δοθούν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς
και τεχνικές οδηγίες χρήσης.
Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι
προμηθευτές να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού
πλειστηριασμού.
Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν
προβλήματα κατά τη διάρκεια του πραγματικού πλειστηριασμού, πρέπει να
συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η
αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για λανθασμένη
εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.
Υποδομή συμμετέχοντος
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό
απαιτείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι τουλάχιστον την ακόλουθη
υποδομή:
6.1.

Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Απαιτήσεις

Ελάχιστες

Screen
Requirements :
1280x800

Resolution
Colors

Screen

256
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Size

Monitor

17’’

RAM Requirements 1 GB
Processors (CPU)

1.4 MHz

Remote Access

ADSL 2 Mbps or faster

Hard Drive Space
Requirements
Software Requirements

6.2.

20GB
Microsoft IE 6 or higher
Firefox ESR 17.x

Δίκτυο



Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του
Συστήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://www.promitheus.gov.gr



-Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).



-Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο
Internet.

Για λόγους ασφαλείας και ομαλής
διεξαγωγής
των Ηλεκτρονικών
Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην
εφαρμογή (multiple logins).
7. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων
 Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες
προμη-θευτές θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο
για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Το σεμινάριο
θα γίνει μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή εφόσον είναι εφικτό με φυσική
παρουσία των προμηθευτών σε εκπαιδευτικό χώρο που θα τους υποδειχθεί.
Το σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.
 Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί και μία δοκιμαστική/εικονική διεξαγωγή
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπου οι προμηθευτές θα έχουν τη
δυνατότητα να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών με
εικονικές τιμές. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το
σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.
 Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος
επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Internet στο σύστημα. καθώς
και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.
 Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του
προμηθευτή στον Πλειστηριασμό.
8. Εικονικός Πλειστηριασμός
Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης,
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:
-

την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από
μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους
να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην
αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προς επίλυσή τους πριν
τον πραγματικό Πλειστηριασμό.
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να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών
τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές
να εξοικειωθούν με το σύστημα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να
μην έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.
Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το
Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει και
τον εικονικό Πλειστηριασμό στον οποίο θα συμμετάσχουν.
-

Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για
τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη
διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
9. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα
Το Σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει
την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του
πραγματικού Πλειστηριασμού.
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:

9.1.

Τεχνικό πρόβλημα του Συστήματος
Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου
εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και
θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα), τον
οποίο η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα γνωστοποιήσει
εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και email.

9.2.

Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος
Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το
διαδίκτυο, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται
εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.
Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους
προβλήματος υποδομής συμμετέχοντος ή αδυναμίας υποβολής
προσφερόμενης τιμής από το συμμετέχοντα.

10. Εγγυήσεις
Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν
ευθύνεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων
ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των
περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας. Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν ευθύνεται για την μη παροχή
ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με
γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα
ανώτερης βίας).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ – ΕΜΒΟΛΙΑ_ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΛΥΣΣΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ_ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ
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1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό & Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος
2. Σκοπός και Ορισμός εργασιών
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος αυτό αφορούν στην προμήθεια και στην από αέρος διανομή
εμβολίων-δολωμάτων για την ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες) κατά της λύσσας, βάσει
του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας, στις ζητούμενες ποσότητες και με βάση την
αναφερόμενη παρακάτω, πυκνότητα εμβολίων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (km2) στις περιοχές εφαρμογής του
προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση για τον ορισμό της περιοχής διενέργειας του
προγράμματος εμβολιασμού της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες) έναντι του ιού της Λύσσας.
Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ως Ανάδοχος ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η µελέτη ή/και η εκτέλεση ή/και η
επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, την παράδοση, την αποθήκευση, τις αποστολές, τον ποιοτικό έλεγχο,
την επιθεώρηση, τη μεταφορά, τη φόρτωση στα αεροσκάφη και την από αέρος διανομή των από του στόματος
λαμβανομένων αντιλυσσικών εμβολίων-δολωμάτων για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας, στις ζητούμενες
ποσότητες, σε 2 εμβολιαστικές εκστρατείες, μια κατά το διάστημα μεταξύ Απριλίου-Μαΐου 2021, και μια κατά το
διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021 και για κάθε ημερολογιακό έτος ισχύος της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας
Αρχής και Αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, εξασφαλίζοντας κάθε φορά τις απαραίτητες
συνθήκες συντήρησης του προϊόντος.
Οι εμβολιασμοί για την ανοσοποίηση της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες), βάσει του προγράμματος
Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας, πραγματοποιούνται σε δύο (2) εμβολιαστικές εκστρατείες: μία την
άνοιξη και μία το φθινόπωρο κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος. Το εμβαδόν επιφανείας (αφού αφαιρεθούν
υδάτινες επιφάνειες, δρόμοι, κτίρια και κατοικημένες περιοχές εκτιμάται ότι θα είναι 30.000 Km² περίπου ανά
εκστρατεία. Η καλυπτόμενη, με αεροδιανομή εμβολίου-δολώματος, περιοχή δύναται να τροποποιείται ανάλoγα με
τα επιζωοτιολογικά δεδομένα κυκλοφορίας του ιού της Λύσσας, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στις
γειτονικές χώρες με τις οποίες υπάρχουν χερσαία σύνορα.
Η πυκνότητα ρίψης των εμβολίων-δολωμάτων θα είναι κατά μέσο όρο 22-25 δολώματα ανά km², εκτός και αν
ορισθεί διαφορετική πυκνότητα από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο αριθμός των εμβολίων-δολωμάτων υπολογίζεται περίπου για το 1ο έτος, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Δράση

Προμήθεια εμβολίων ανά
εκστρατεία
(723.000 τεμάχια εμβόλιαδολώματα)
Προμήθεια εμβολίων και για τις
δύο (2) εκστρατείες
(1.446.000 τεμάχια εμβόλιαδολώματα)
Υπηρεσίες Από αέρος ρίψεων
ανά εκστρατεία
Υπηρεσίες Από αέρος ρίψεων
και για τις δύο (2) εκστρατείες
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ για
το σύνολο των εργασιών και
για τις δύο εκστρατείες

Προϋπολογιζόμενο
κόστος τεμαχίου χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολογιζόμενο
κόστος
συνολικής ποσότητας χωρίς
ΦΠΑ

Προϋπολογιζόμενο κόστος
συνολικής ποσότητας με
ΦΠΑ

0,55€

397.650€

449.344,50€

0,55€

795.300€

898.689€

422.840,00€

341.000,00€
682.000,00€

845.680,00€

1.744.369€
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3.

Περιοχές έργου

Οι από αέρος ρίψεις δολωμάτων αφορούν στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομοί) του Πίνακα
1 του Παραρτήματος Β’, η επιφάνεια των οποίων εκτιμάται σε 30.000 Km² περίπου.

Αναλυτικά, τα στοιχεία με τα όρια των περιοχών του έργου περιλαμβάνονται στον χάρτη του Παραρτήματος Β’.
Από τις περιοχές εμβολιασμού εξαιρούνται οι υδάτινες επιφάνειες, οι δρόμοι, οι αστικές περιοχές και οι οικισμοί.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ – ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Χρονοδιάγραμμα έργου
1.1. Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά σε
αυτή.

ΝΑΙ

1.2. Τα εμβόλια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να
παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε μια παράδοση ανά
εμβολιαστική εκστρατεία (2 παραδόσεις για το σύνολο του
έργου) και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων.

ΝΑΙ

Κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς την Αναθέτουσα Αρχή για
το σύνολο των κύριων παρτίδων, που θα αφιχθούν, τα εμβόλια
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς παράδοση:






για τη εκστρατεία της άνοιξης 2021, το αργότερο μία (1)
εβδομάδα πριν την προβλεπόμενη έναρξη του
προγράμματος εμβολιασμού, ενώ
για την εκστρατεία του φθινοπώρου 2021, το αργότερο μία
(1) εβδομάδα πριν την προβλεπόμενη έναρξη του
προγράμματος εμβολιασμού.
Οι ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης του
προγράμματος εμβολιασμού ορίζονται με έγγραφο της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.

Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης των εμβολίωνδολωμάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα, η
οποία συμβαίνει με υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας
προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων και για εξαιρετικά σοβαρούς
λόγους, τους οποίους υπεύθυνα και τεκμηριωμένα δηλώνει η
Ανάδοχος εταιρεία στην Αναθέτουσα Αρχή, η Ανάδοχος εταιρεία
προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων θα επωμίζεται όλες τις
επιπλέον δαπάνες που απορρέουν από την καθυστέρηση στην
υλοποίηση του έργου και ειδικότερα:
-επιπρόσθετες δαπάνες της εταιρείας που θα πραγματοποιήσει
την από αέρος διανομή των εμβολίων-δολωμάτων και αφορούν
τόσο τα έξοδα του εμπλεκόμενου προσωπικού, όσο και
οποιοδήποτε άλλο κόστος για όλες τις ημέρες καθυστέρησης
στην υλοποίηση του προγράμματος, εξαιτίας μη έγκαιρης
παράδοσης των εμβολίων-δολωμάτων.
-επιπρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν εξαιτίας τμηματικής
αποστολής (άνω της μιας παράδοσης ανά εμβολιαστική
εκστρατεία) εμβολίων-δολωμάτων λύσσας, όπως η αποστολή
δειγμάτων για ποιοτικό έλεγχο και τιτλοποίηση σε εγκεκριμένο
εργαστήριο αναφοράς, στο πλαίσιο επισήμων ελέγχων
(δαπάνες ασφαλούς και υπό ορθές συνθήκες ταχυμεταφοράς
και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών)
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1.3. Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν της παράδοσης από τον
Ανάδοχο και της οριστικής παραλαβής (ποσοτικής και
ποιοτικής) από την Αρμόδια Επιτροπή του συνολικού αριθμού
των εμβολίων-δολωμάτων και των υπηρεσιών διανομής αυτών
σε όλη την επιφάνεια εμβολιασμού, που πρέπει να καλυφθεί
ανά εκστρατεία. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και τη διαβίβαση των
υπογεγραμμένων σχετικών πρακτικών.

ΝΑΙ

1.4. Η εφαρμογή της αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων
αφορά το διάστημα μεταξύ Απριλίου-Μαΐου 2021 και
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021. Η έναρξη και το πέρας του έργου
διανομής θα ορισθεί στη σύμβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
υλοποιεί σταδιακά τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα
με τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στη σύμβαση.

ΝΑΙ

Σε κάθε περίπτωση, η υπέρβαση των απώτατων χρονικών
ορίων, όπως αυτά θα ορισθούν στη Σύμβαση, δεν είναι
επιτρεπτή.
Παράταση της ημερομηνίας παράδοσης των εμβολίωνδολωμάτων, είτε των υπηρεσιών αεροδιανομής αυτών και τυχόν
της συνολικής υλοποίησης του έργου ανά εμβολιαστική
εκστρατεία (άνοιξη και φθινόπωρο 2021) μπορεί να δοθεί μόνο
εξαιτίας ανωτέρας βίας και κατόπιν έγγραφης τεκμηρίωσης από
πλευράς του Αναδόχου ή κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα γίνεται αποδεκτή και από τις
δύο πλευρές. Στην πρώτη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
εξετάζει το αίτημα της παράτασης και το αποδέχεται ή το
απορρίπτει.
1.5. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των συμβατικών του
υποχρεώσεων, με δική του υπαιτιότητα, ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε καταβολή ρήτρας ίσης με 15.000 € για κάθε
ημέρα καθυστέρησης.

ΝΑΙ

1.6. Πλήρεις καταγραφές των θερμοκρασιών κατά την
μεταφορά των εμβολίων-δολωμάτων από την έδρα της
παρασκευάστριας εταιρείας έως τις κεντρικές εγκαταστάσεις
αποθήκευσής τους και, κατά την μεταφορά των εμβολίωνδολωμάτων από τις κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
προς τα αεροδρόμια - πεδία απογείωσης/προσγείωσης, αλλά
και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, τόσο στις κεντρικές
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όσο και στα αεροδρόμια – πεδία
απογείωσης/προσγείωσης, πρέπει να τηρούνται και να
παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη των
Αναδόχων.
1.7. Με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστικοποιηθούν οι
ημερομηνίες έναρξης και η χρονική περίοδος εφαρμογής του
προγράμματος, με έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ – ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ
2.Τεχνικές προδιαγραφές εμβολίου – δολώματος
2.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πιστοποιητικά ανάλυσης
από την παρασκευάστρια εταιρεία για κάθε παρτίδα,
πιστοποιητικά Επίσημης Αρχής Ελέγχου για την απελευθέρωση

ΝΑΙ
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κάθε παρτίδας, αποτελέσματα δοκιμών, εργαστηριακές
εκθέσεις, αρχεία εγγραφής κλπ, ώστε να αποδείξει ότι τα
προϊόντα που προσφέρονται είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές.
2.2. Εμβόλιο-δόλωμα: Παροχή εμβολίου (τοποθετημένου εντός
κατάλληλου δολώματος) παρασκευασμένου από ζωντανό
εξασθενημένο ιό της λύσσας ή εμβολίου ζωντανού
ανασυνδυασμένου, που εκφράζει την γλυκοπρωτεϊνη του ιού
της λύσσας, για τον από του στόματος εμβολιασμό των
αλεπούδων.
2.3. Το εμβόλιο-δόλωμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τη
μονογραφία Νο. 0746 «Ευρωπαϊκό μονογράφημα για ζωντανό,
δια στόματος εμβόλιο της λύσσας για τις αλεπούδες» της
European
Pharmacopoeia, ιδιαίτερα όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά του στελέχους του ιού, την ανοσογονικότητα και
τη δραστικότητα, αλλά και σύμφωνο με τις οδηγίες του WHO.
2.4. Το εμβόλιο-δόλωμα πρέπει, είτε να διαθέτει άδεια
κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), είτε
κεντρική άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί προσφορά που να
πληρεί τον παραπάνω όρο, θα εξετασθούν οι προσφορές που
δεν πληρούν τον όρο αυτό.
2.6. Το εμβόλιο-δόλωμα πρέπει να αποτελείται από μια
κάψουλα ή ένα σακουλάκι (άμεσο περίβλημα), που περιέχει το
διάλυμα ενός αντιλυσσικού εμβολίου, εντός εξωτερικού
περιβλήματος, ελκυστικού για βρώση από τις αλεπούδες. Το
εξωτερικό περίβλημα του εμβολίου-δολώματος πρέπει να
περιέχει τετρακυκλίνη, ως βιοδείκτη (περίπου 150 mg /
δόλωμα).
2.7. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση, βασιζόμενη
σε πειραματικές δοκιμές, που να αποδεικνύει ότι το εμβόλιο είναι
ασφαλές για το είδος-στόχο (ενήλικα και νεαρά ζώα), καθώς και
για μη στοχευόμενα είδη, μετά την λήψη του. Η τεκμηρίωση
αυτή θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά του.
2.8. Ο ιός του εμβολίου θα πρέπει να περιέχει έναν ή
περισσότερους σταθερούς γενετικούς δείκτες, που μπορούν να
χρησιμοποιούνται για τη διάκριση του στελέχους του εμβολίου
από άλλα στελέχη του ιού της λύσσας.
2.9. Τα εμβόλια-δολώματα
πρέπει να φέρουν εξωτερικά
σήμανση ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες με:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

) την εμφανή προειδοποίηση [“Προσοχή!”] [“αντι-λυσσικό εμβόλιο”],
) ένα λογότυπο "μην αγγίζετε" [ένα χέρι να παραγράφεται από ένα κόκκινο
σταυρό],
γ) τον αριθμό τηλεφώνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) [210-5212054], ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα επικοινωνίας με τον Οργανισμό, σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης ή για πληροφορίες.
2.10. Το εμβόλιο-δόλωμα θα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει σε
θερμοκρασία τουλάχιστον 30°C και για 5 συνεχείς ημέρες κατ’
ελάχιστο, χωρίς να χάσει την αρχική στερεά μορφή του και
χωρίς να εκτίθεται η κάψουλα ή το σακουλάκι του εμβολίου στο
περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κάποια
προσφορά που να πληρεί τον παραπάνω όρο, θα εξετασθούν
οι προσφορές που δεν πληρούν τον όρο αυτό, με την

ΝΑΙ
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προϋπόθεση ότι το έργο των εμβολιασμών θα μπορέσει να
υλοποιηθεί απρόσκοπτα.
2.11. Το εμβόλιο-δόλωμα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό και ικανό
να αντέχει στην πρόσκρουση στο φυσικό έδαφος, όταν πέσει
από υψόμετρο τουλάχιστον 150 μέτρων. Το εξωτερικό
περίβλημα του εμβολίου-δολώματος πρέπει να εξακολουθεί να
περιβάλλει πλήρως το άμεσο περίβλημα (κάψουλα ή φακελάκι)
του εμβολίου, μετά την κρούση.
2.12. Η δοσολογία του εμβολίου στο δόλωμα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δεκαπλάσια της προστατευτικής δόσης για την
αλεπού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρασκευαστή.
2.13. Το εμβόλιο-δόλωμα πρέπει να διατηρεί προστατευτικό
τίτλο αντιγόνου, ικανό για την αποτελεσματική ανοσοποίηση
(παραγωγή προστατευτικού τίτλου αντισωμάτων) των
αλεπούδων, όταν διατηρείται για τουλάχιστον 7 ημέρες σε
σταθερή θερμοκρασία 25°C.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί κάποια προσφορά που
να πληρεί τον παραπάνω όρο, θα εξετασθούν οι προσφορές
που δεν πληρούν τον όρο αυτό με την προϋπόθεση ότι το έργο
των εμβολιασμών θα μπορέσει να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.
2.14. Αποθήκευση
Η σωστή αποθήκευση υπό ψύξη ή κατάψυξη (<-15οC, -20°C)
των εμβολίων-δολωμάτων, ανάλογα με τις οδηγίες της
παρασκευάστριας εταιρείας, θα πρέπει να παρέχεται από την
Ανάδοχο Εταιρεία μέχρι τη φόρτωσή τους στα οχήματα που θα
τα μεταφέρουν στις κατά τόπους αερολέσχες/αεροδρόμια, για τη
ρίψη τους σε συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης (αναλόγως και
σύμφωνα
πάντα
με
τις
οδηγίες
συντήρησης
του
παρασκευαστή).

ΝΑΙ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να παρέχει στην προσφορά του
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τόπο και την διεύθυνση
της αποθήκευσης των εμβολίων-δολωμάτων.

2.15. Τα εμβόλια-δολώματα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης
τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους,
για κάθε εμβολιαστική εκστρατεία (άνοιξη 2021 και φθινόπωρο
2021).

ΝΑΙ

3. Υποχρεώσεις Αναδόχου Εταιρείας Προμήθειας εμβολίωνδολωμάτων κατά τη διαδικασία διανομής των εμβολίωνδολωμάτων.

3.1. Ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίων-δολωμάτων,
οφείλει να παρέχει στην Ανάδοχο εταιρεία αεροδιανομής των
εμβολίων-δολωμάτων, ειδικά διαμορφωμένο αυτοματοποιημένο
σύστημα (συσκευή) ρίψεων, το οποίο θα είναι συμβατό τόσο με
το εμβόλιο-δόλωμα, όσο και με το αεροσκάφος και θα
προσαρμόζει τις ρίψεις αναλόγως της σχετικής ταχύτητας
εδάφους του αεροσκάφους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η
πυκνότητα ρίψης των 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο (km2).
Παράλληλα προσκομίζει πλήρες πακέτο της Συμπληρωματικής

ΝΑΙ
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Πιστοποίησης (Supplemental Type Certificate – STC) του
αεροσκάφους.
Οι παραπάνω συσκευές παραδίδονται αμέσως μετά την
υπογραφή των συμβάσεων στην Ανάδοχο εταιρεία
αεροδιανομής των εμβολίων.
Ο
Ανάδοχος
προμήθειας
των
εμβολίων-δολωμάτων
υποχρεούται να προσκομίσει μελέτη, βασισμένη σε δοκιμές,
που να αποδεικνύει τη συμβατότητα του εμβολίου-δολώματος
που θα χρησιμοποιηθεί, με το αυτοματοποιημένο σύστημα
ρίψης των εμβολίων-δολωμάτων και καταγραφής των
συντεταγμένων ρίψης, προκειμένου να καθοριστεί ο βέλτιστος
τρόπος ρίψεων των εμβολίων-δολωμάτων, πριν από την έναρξη
υλοποίησης του έργου.
Παράλληλα, θα πρέπει αμέσως πριν την έναρξη των πτήσεων,
να πραγματοποιηθούν δοκιμές επαλήθευσης της ορθής
λειτουργίας και της συμβατότητας των παραπάνω συσκευών, τα
αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να φέρουν δέκτη GPS, ο
οποίος θα έχει την δυνατότητα καταγραφής ψηφιακού παλμού
την χρονική στιγμή της ρίψης κάθε δολώματος και συγχρόνως
αποστολής των σημείων ρίψεων σε πραγματικό χρόνο (real
time) στην Αναθέτουσα Αρχή, αλλά και στην Ανάδοχο εταιρεία
αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων, μέσω ειδικού
λογισμικού.
Το ειδικό αυτό λογισμικό παρέχεται τόσο στην Αναθέτουσα
Αρχή, όσο και στην Ανάδοχο εταιρεία αεροδιανομής των
εμβολίων-δολωμάτων
από την Ανάδοχο προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων. Η τελευταία διατηρεί την υποχρέωση του
ελέγχου της συνεχούς και αδιάλειπτης καταγραφής των σημείων
ρίψεων από τις παρεχόμενες για το σκοπό αυτό συσκευές.

3.2. Ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίων-δολωμάτων, θα
πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του, να προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση, σχετικά με τη συμβατότητα του παραπάνω
εξοπλισμού με τα εμβόλια-δολώματα, τη διαθεσιμότητα τέτοιων
συσκευών, ισάριθμων με τα αεροπλάνα που επιχειρούν [κατ’
ελάχιστον έξι (-6-), ήτοι πέντε (-5-) σε λειτουργία και μία
εφεδρική], καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της
αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων.
Οφείλει, επίσης, να ορίζει υπεύθυνο τεχνικό στα αεροδρόμια,
καθόλη την διάρκεια πραγματοποίησης του έργου, τον οποίο
και γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο εν λόγω τεχνικός είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία
όλων αυτών των συσκευών, καθώς και την επισκευή ή την
αντικατάστασή τους εντός 24 ωρών, σε περίπτωση βλάβης.
Παρακολουθεί τη διαδικασία διανομής των εμβολίωνδολωμάτων, καθόλη τη διάρκεια των πτήσεων και σε
πραγματικό
χρόνο,
μέσω
του
ειδικού
συστήματος
παρακολούθησης των σημείων ρίψεων.
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Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της διαδικασίας πρέπει να
ειδοποιεί τον πιλότο, άμεσα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί
διακοπή ή μη συνεχής καταγραφή των δεδομένων ρίψεων, ή μη
ορθή διανομή των εμβολίων-δολωμάτων.

Ο εν λόγω τεχνικός είναι υπεύθυνος και για την εξαγωγή από τη
συσκευή, την κατάλληλη μετατροπή μέσω ειδικού λογισμικού,
την αποθήκευση σε φορητό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης
δεδομένων, που φέρει δίαυλο USB και την παράδοση των
δεδομένων της ακριβούς θέσης ρίψης κάθε δολώματος, άμεσα
μετά την προσγείωση κάθε αεροσκάφους και καθόλη τη
διάρκεια του έργου, στoν υπεύθυνο της Αναδόχου εταιρείας
αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων, ο οποίος θα βρίσκεται
στην αερολέσχη.

Η ελάχιστη απαιτούμενη πληροφορία την οποία θα φέρουν οι
καταγραφές είναι η οριζοντιογραφική θέση, η ημερομηνία/ώρα
κάθε ρίψεως και ο συνολικός αριθμός των ριφθέντων
δολωμάτων.

Τα πρωτογενή αρχεία καταγραφής των δεδομένων ρίψεως των
εμβολίων-δολωμάτων του GPS, θα πρέπει να μπορούν να
εξαχθούν/μετατραπούν, μέσω κατάλληλου λογισμικού, σε
μορφή αναγνώσιμη από λογισμικά GIS.

Σε περίπτωση κωλύματος ή βλάβης των συσκευών, χωρίς
αντικατάσταση, ή/και η για οποιοδήποτε λόγο μη διάθεση του
παραπάνω εξοπλισμού, κατά τη χρονική διάρκεια της
προγραμματισμένης πραγματοποίησης της εναέριας διανομής,
θα θεωρείται ότι προκαλείται καθυστέρηση ή/και παράταση του
προγραμματισμένου έργου και ο Ανάδοχος προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων θα επιβαρύνεται με την αναφερόμενη στο
ανωτέρω άρθρο 1.5 της παρούσας, ρήτρα .
3.3. Α.
Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία των
παρεχόμενων δεδομένων των αρχείων πτήσεων/ρίψεων από
την τοπογραφική υπηρεσία, προκύψει ότι η επιτευχθείσα
πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων, σε περιοχές, που δεν
εξαιρούνται των ρίψεων, είναι μικρότερη των 20 ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο ( km²), ο Ανάδοχος προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό
εμβολίων-δολωμάτων που πρέπει να διανεμηθούν εκ νέου, και
εντός 15 ημερών, από την υποβολή και την κοινοποίηση
αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής, ώστε να επιτρέπεται η ομαλή εκτέλεση του έργου της
αεροδιανομής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΝΑΙ

Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής, θα επαναλάβει τις ρίψεις
εμβολίων-δολωμάτων στις περιοχές που διαπιστώθηκε μη ορθή
πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων
3.3. Β. Τα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της εκ νέου
προμήθειας, μεταφοράς και αποθήκευσης σε ενδεδειγμένους
ψυκτικούς χώρους του συμπληρωματικού αριθμού εμβολίωνδολωμάτων που θα διανεμηθούν, της μεταφοράς δειγμάτων
αυτών σε εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου, που θα
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα αρχή, του εργαστηριακού
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ελέγχου αυτών, της μεταφοράς τους υπό ενδεδειγμένες
συνθήκες ψύξης/κατάψυξης στην αερολέσχη εκκίνησης προς
ρίψη τους,, καθώς και το κόστος της συμπληρωματικής
αεροδιανομής θα καλυφθούν από τις Ανάδοχες εταιρείες,
αναλόγως της υπαιτιότητας. Η υπαιτιότητα λογίζεται κατόπιν
εξέτασης των δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν κατόπιν της
επεξεργασίας της τοπογραφικής υπηρεσίας, καθώς και των
τεκμηριωμένων αιτημάτων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι προς
την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή θα συντάξει
πρακτικό σχετικό με την υπαιτιότητα των αναδόχων και την
οριστική παραλαβή η απόρριψη μέρους ή του συνόλου της
προμήθειας.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί ακόμα και στην περίπτωση
που το έργο έχει μόλις ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στα τελικά
στάδια υλοποίησής του και, εντός 15 ημερών, εφόσον οι
καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διανομή των
εμβολίων-δολωμάτων και εφόσον η επανάληψη των ρίψεων
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
3.4. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες που αποκλίνουν από
συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις, στοιχεία ή αξίες, που δίνονται
στις παρούσες προδιαγραφές (εκτός και αν υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις), λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασμού του πραγματικά
προσφερόμενου προϊόντος, μπορούν να γίνουν αποδεκτές,
εφόσον η απαιτούμενη λειτουργικότητα είναι τουλάχιστον
ισοδύναμη με τις ζητούμενες προδιαγραφές.
3.5 Προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές θα αποκλείονται της διαγωνιστικής διαδικασίας.
4. Παραλαβή των εμβολίων – δολωμάτων
4.1.
Τα εμβόλια-δολώματα θα παραληφθούν στις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης του Αναδόχου προμήθειας
εμβολίων-δολωμάτων, με βάση τις προθεσμίες που
αναφέρονται ανωτέρω, σε θερμοκρασία και συνθήκες, όπως
αυτές καθορίζονται από την παρασκευάστρια εταιρεία. Τα
εμβόλια-δολώματα πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια ή
σακούλες από πολυστυρένιο και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από την παρασκευάστρια εταιρεία, να διατηρούνται σε σκοτεινό
χώρο.

ΝΑΙ

4.2. Ένα τουλάχιστον άτομο από τον Ανάδοχο προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα
Αρχή ή εκπροσώπους αυτής, για να παρακάμπτονται δυσκολίες
κατά τις διαδικασίες παραλαβής των εμβολίων-δολωμάτων,
δειγματοληψίας και φόρτωσής τους στα οχήματα μεταφοράς. Το
άτομο αυτό θα συνδράμει τους υπαλλήλους της Αναθέτουσας
Αρχής ή τους εκπροσώπους αυτής, όταν του ζητείται, στην
διαδικασία που θα διεξάγεται στους ψυκτικούς θαλάμους, με
σκοπό τη δειγματοληψία των εμβολίων-δολωμάτων από τις
παρτίδες που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό.

ΝΑΙ

4.3. Για τη διευκόλυνση της ποσοτικής παραλαβής των
προϊόντων, θα πρέπει κάθε παλέτα να φέρει εξωτερικά
επισήμανση (ετικέτα) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της
παρτίδας, εάν είναι κύρια παρτίδα ή υποπαρτίδας, ο αριθμός
των κιβωτίων της παλέτας και επιπλέον ο αριθμός των κιβωτίων

ΝΑΙ
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που είναι πλήρη και των κιβωτίων που περιέχουν μικρότερο
αριθμό εμβολίων-δολωμάτων.

4.4. Τα εμβόλια-δολώματα θα είναι τοποθετημένα σε χάρτινα
κιβώτια, το καθένα εκ των οποίων θα έχει διαστάσεις περίπου
30cm x 20cm x 30cm και βάρος 10-15kg. Κάθε κιβώτιο θα
περιέχει έως 800 εμβόλια-δολώματα και ο ακριβής αριθμός
αυτών θα πρέπει να αναγράφεται επί των κιβωτίων.

ΝΑΙ

4.5. Επί των κιβωτίων πρέπει να υπάρχει εμφανής επισήμανση
με τον αριθμό παρτίδας των εμβολίων-δολωμάτων, την
ημερομηνία λήξης τους και τον αριθμό τους σε κάθε κιβώτιο..

ΝΑΙ

4.6. Πρέπει να παρέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή ζυγαριά για
την ζύγιση των κιβωτίων και οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί για
την καταγραφή των προϊόντων.

ΝΑΙ

5. Αποθήκευση των εμβολίων-δολωμάτων στην Κεντρική
Αποθήκη (πριν από την μεταφορά στις αερολέσχες)

ΝΑΙ

5.1. Τα εμβόλια-δολώματα πρέπει να αποθηκεύονται σε ψυγείακαταψύκτες σε θερμοκρασία όπως ορίζεται από την
παρασκευάστρια εταιρεία.

ΝΑΙ

5.2. Τα εμβόλια-δολώματα πρέπει να αποθηκεύονται σε ψυγείακαταψύκτες εξοπλισμένα με συσκευές, που είναι σε θέση να
κρατήσουν συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, τουλάχιστον
ανά 15 λεπτά, ή και όποιων άλλων παραμέτρων και συνθηκών
καθορίζονται απαραίτητες από την παρασκευάστρια εταιρεία.
Ακόμα, πρέπει να υπάρχει σύστημα ειδοποίησης των
υπευθύνων της αποθήκευσης των εμβολίων-δολωμάτων, σε
περίπτωση που η καταγραφόμενη θερμοκρασία έχει διαφορά
μεγαλύτερη από 2 βαθμούς από τα προτεινόμενα όρια. Η
πλήρης καταγραφή των θερμοκρασιών μεταφοράς και
αποθήκευσης των δολωμάτων, θα πρέπει να είναι στη διάθεση
της Αναθέτουσας Αρχής και να παραδίδεται σε αυτήν, όποτε
αυτό ζητηθεί.
Αν σε οποιαδήποτε φάση κατά τη φύλαξη των εμβολίωνδολωμάτων στην κεντρική αποθήκη, διαπιστωθεί μη ορθή
τήρηση των συνθηκών θερμοκρασίας και αφού ελεγχθεί ο τίτλος
τους, από εγκεκριμένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί
η αποτελεσματικότητά τους, αυτός χαρακτηριστεί ως μη
ικανοποιητικός, ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίωνδολωμάτων οφείλει να καλύψει όλες τις δαπάνες που
προκύπτουν από την αντικατάσταση των εμβολίων-δολωμάτων
αυτών, είτε κατά μέρος, είτε στο σύνολό τους, εφόσον έγγραφα
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν την προμήθεια των εμβολίωνδολωμάτων, την μεταφορά και αποστολή δειγμάτων αυτών για
εργαστηριακό έλεγχο σε εγκεκριμένο εργαστήριο, κατόπιν
υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής, την αποστολή τους στις
αερολέσχες για τη ρίψη τους, καθώς και κάθε δαπάνη που θα
απαιτηθεί για την αρχική διανομή ή την επαναδιανομή τους,
στην περίπτωση που, κάποια ποσότητα από αυτά έχει
διανεμηθεί από αέρος, για λόγους μη παρακώλυσης της ομαλής
εκτέλεσης του έργου.
Επίσης, ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίων-δολωμάτων
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επιβαρύνεται, στην περίπτωση αυτή, με κάθε επιπλέον κόστος
που προκύπτει εξαιτίας των προκαλούμενων καθυστερήσεων.
5.3. Οι ψυκτικοί θάλαμοι (ψυγεία-καταψύκτες), όπου
φυλάσσονται τα εμβόλια, πρέπει να κλειδώνουν με λουκέτο.

ΝΑΙ

6. Έλεγχος ποιότητας πριν την άφιξη του εμβολίου
6.1. Κάθε παρτίδα εμβολίων-δολωμάτων, πριν την παράδοσή
της, θα πρέπει να ελέγχεται από ανεξάρτητο εργαστήριο
εγγεγραμμένο στην OCABR (επίσημη αρχή ελέγχου για την
απελευθέρωση των παρτίδων), με κόστος του Αναδόχου και να
εγκρίνεται από την αρμόδια εθνική αρχή. Τα απαραίτητα
έγγραφα κατόπιν αυτού του ελέγχου θα πρέπει να
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράδοση
των εμβολίων-δολωμάτων.

ΝΑΙ

7. Έλεγχος ποιότητας μετά την άφιξη και πριν από τη διανομή
του εμβολίου-δολώματος.
7.1. Ο Ανάδοχος προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων ενημερώνει
την Αναθέτουσα Αρχή, άμεσα μετά την υπογραφή της
Σύμβασης, μέσω email, για το σύνολο των κύριων παρτίδων
(main batches) που θα παραδοθούν, προσκομίζοντας σε αρχείο
μορφής excel το σύνολο των παρτίδων αυτών με τις επιμέρους
υποπαρτίδες τους.

ΝΑΙ

7.2. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει:

σε δειγματοληψία της κάθε κύριας παρτίδας εμβολίωνδολωμάτων (ή σε δειγματοληψία της κύριας παρτίδας και των
υποπαρτίδων της, εφόσον η παραγωγή γίνεται σε παρτίδες και
υποπαρτίδες), μετά την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και πριν την εναέρια διανομή τους και

σε αποστολή των δειγμάτων σε εγκεκριμένο εργαστήριο
για την επιβεβαίωση της διατήρησης του απαιτούμενου,
σύμφωνα με τον παρασκευαστή, τίτλου εμβολιακού ιού στην
εκάστοτε παρτίδα εμβολίων-δολωμάτων.
Δείγματα από έναν αριθμό παρτίδων εμβολίων-δολωμάτων θα
παραμείνουν στην ψυκτική αποθήκη φύλαξης, μέχρι και την
τελευταία ημέρα αποστολής εμβολίων-δολωμάτων από την
αποθήκη στις αερολέσχες. Τα δείγματα αυτά θα σταλούν, την εν
λόγω ημέρα, προς εργαστηριακή εξέταση σε εγκεκριμένο
εργαστήριο, για επιβεβαίωση της διατήρησης του απαιτούμενου
τίτλου.
Τέλος, δείγματα από μια ή δύο παρτίδες εμβολίων-δολωμάτων
ανά εκστρατεία, αφού παραμείνουν στο πεδίο (αερολέσχη) για
διάστημα κάποιων ημερών, θα σταλούν προς τιτλοποίηση σε
εγκεκριμένο εργαστήριο.

7.3. Το κόστος που προκύπτει από τον απαραίτητο (όπως
ορίζεται από το πρόγραμμα) ποιοτικό έλεγχο (φυσικής
κατάστασης και εμβολιακού τίτλου) των δειγμάτων, από
εγκεκριμένο εργαστήριο αναφοράς, που θα διενεργήσει την
εξέταση και θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό), καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη
(δαπάνες συσκευασίας και αποστολής), καλύπτονται, σε κάθε
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περίπτωση, από τον Ανάδοχο προμήθειας των εμβολίωνδολωμάτων.

7.4. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος κατά τον
ποιοτικό έλεγχο των δειγμάτων των εμβολίων-δολωμάτων από
το εγκεκριμένο εργαστήριο, ο Ανάδοχος προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων υποχρεούται να αντικαταστήσει, με δικά
του έξοδα, τις χαρακτηρισμένες ως μη αποδεκτές
παρτίδες/υποπαρτίδες, με νέες, (οι οποίες θα υποβληθούν σε
έλεγχο ως ανωτέρω), εντός 15 ημερών, από την κοινοποίηση
σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να
επιτρέπεται η ομαλή εκτέλεση του έργου της αεροδιανομής,
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,.

7.5.
Σε περίπτωση που κάποιες παρτίδες δώσουν μη
ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τον επίσημο εργαστηριακό
έλεγχο, από το εγκεκριμένο εργαστήριο, οπότε και
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές, ενώ για λόγους μη
παρακώλυσης του έργου, εμβόλια από αυτές έχουν διανεμηθεί
πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων τιτλοποίησης από το
εγκεκριμένο εργαστήριο, ο Ανάδοχος προμήθειας εμβολίωνδολωμάτων οφείλει:
-να αντικαθιστά εντός 15 ημερών από την υποβολή και την
κοινοποίηση αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής, τις χαρακτηρισμένες ως μη αποδεκτές
παρτίδες/υποπαρτίδες στο σύνολό τους (συνολικός αριθμός
εμβολίων-δολωμάτων της (ή των) χαρακτηρισμένης/ -νων ως μη
αποδεκτής/ -ών παρτίδας/ -ων), ώστε να επιτρέπεται η συνέχιση
της εκτέλεσης του έργου της αεροδιανομής, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
-να καλύπτει κάθε επιπρόσθετη δαπάνη της Αναδόχου εταιρείας
αεροδιανομής για την εκ νέου πραγματοποίηση της
αεροδιανομής αυτών.
7.6. Σε περίπτωση που η έκδοση των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων τιτλοποίησης από το εγκεκριμένο εργαστήριο
λάβει χώρα μετά το τέλος του έργου και δεν καθίσταται δυνατή η
επανάληψη των πτήσεων (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
υψηλές θερμοκρασίες), τότε ο Ανάδοχος προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων θα πληρωθεί μόνο για τον αριθμό των
εμβολίων-δολωμάτων (κύριες παρτίδες και υποπαρτίδες αυτών)
τα
οποία
είχαν
ικανοποιητικό
τίτλο.
Εάν
καμία
παρτίδα/υποπαρτίδα δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα,
τότε ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί για το σύνολο της ποσότητας
των εμβολίων-δολωμάτων, ακόμη και εάν, αρχικά, έχει
συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής παραλαβής τους από την
αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίωνδολωμάτων θα αναλάβει την δαπάνη που προκύπτει από την
αεροδιανομή των εμβολίων-δολωμάτων με τον μη ικανοποιητικό
τίτλο.

8. Συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των άδειων
συσκευασιών των εμβολίων-δολωμάτων και των εμβολίωνδολωμάτων που δεν μπορούν πλέον να ριφθούν
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8.1. Ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίων-δολωμάτων,
καθόλη τη διάρκεια του έργου, υποχρεούται να αναλάβει, σε
καθημερινή βάση, μετά το πέρας των πτήσεων και την
εκφόρτωσή τους από τα αεροσκάφη, τη συλλογή και μεταφορά
των άδειων κιβωτίων και συσκευασιών σε ειδικές εγκαταστάσεις,
όπου και θα γίνει ειδική επεξεργασία τους (rendering),
καλύπτοντας τα σχετικά κόστη.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΑΙ

ENOTHTA Β’ _ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΙΨΕΩΝ-ΑΕΡΟΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Υπό τον όρο "αεροδιανομή των εμβολίων-δολωμάτων" νοείται η
ρίψη τους στις ζητούμενες ποσότητες και στις περιοχές
εφαρμογής του προγράμματος, βάσει των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και της προσφοράς
του Αναδόχου.

ΝΑΙ

Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής δεν φέρει καμία ευθύνη για
την αποτελεσματικότητα ή μη του εμβολίου στην ανοσοποίηση
των άγριων ζώων, καθώς και για οποιοδήποτε ατύχημα/βλάβη
προκληθεί από τα εμβόλια σε οργανισμούς στόχους ή μη
στόχους.
1. Μεταφορά εμβολίων-δολωμάτων και αποθήκευση αυτών
στους χώρους των αεροδρομίων
1.1. Τα εμβόλια-δολώματα θα πρέπει να παραδίδονται εκ των
προτέρων στις θέσεις (αεροδρόμια), όπου θα φορτωθούν στα
ενδεδειγμένα ιπτάμενα μέσα, κατόπιν υπόδειξης της
Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

1.2. Η μεταφορά των εμβολίων-δολωμάτων από τις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης προς τα αεροδρόμια–πεδία
απογείωσης/προσγείωσης,
που
μπορεί
σε
ορισμένες
περιπτώσεις να είναι πλέον του ενός και σε μακρινή απόσταση
μεταξύ τους, θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση κατάλληλων
φορτηγών ψύξης-κατάψυξης, εξοπλισμένων με συσκευές ικανές
για τη συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας, τουλάχιστον ανά
15 λεπτά, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των εμβολίωνδολωμάτων στη θερμοκρασία που προτείνεται από την
παρασκευάστρια εταιρεία, χωρίς διακοπή της ψυκτικής
αλυσίδας, μέχρι τη φόρτωσή τους στα αεροσκάφη. Η
θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να καταγράφεται διαρκώς και το
έντυπο, με τις καταγραφές των φορτηγών μεταφοράς, να
παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όποτε αυτό ζητηθεί.

ΝΑΙ

1.3. Αποθήκευση των εμβολίων-δολωμάτων εκτός της κεντρικής
αποθήκης φύλαξής τους.
Η σωστή αποθήκευση υπό ψύξη ή κατάψυξη των εμβολίωνδολωμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρασκευάστριας
εταιρείας, θα πρέπει να παρέχεται από την Ανάδοχο εταιρεία
αεροδιανομής, μέχρι τη φόρτωση και τη διανομή των εμβολίωνδολωμάτων από αέρος, αλλά και μετά το πέρας κάθε πτήσεως,
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εφόσον υπάρχουν επιστροφές εμβολίων-δολωμάτων.
Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
(ψυγεία-καταψύκτες)
εξοπλισμένες με συσκευές ελέγχου και καταγραφής της
θερμοκρασίας, στις συνθήκες θερμοκρασίας που απαιτούνται
από την παρασκευάστρια εταιρεία προμήθειας των εμβολίωνδολωμάτων, πρέπει να υπάρχουν και σε κάθε αεροδρόμιοπεδίο απογείωσης/προσγείωσης, καθόλη τη διάρκεια της
ημερήσιας επιχείρησης ρίψεων και καθόλη τη διάρκεια του
έργου (φορτηγά ψύξης-κατάψυξης με χωρητικότητα επαρκή για
την ποσότητα των δολωμάτων που απαιτούνται για μία μέρα,
τουλάχιστον).
Οι παραπάνω εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εξοπλισμένες με
συσκευές, ικανές για τη συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας,
τουλάχιστον ανά 15 λεπτά, ή και άλλων παραμέτρων, που
καθορίζονται από τον παρασκευαστή. Ακόμα, πρέπει να
υπάρχει σύστημα ειδοποίησης των υπευθύνων αποθήκευσης
των εμβολίων-δολωμάτων, σε περίπτωση που η θερμοκρασία
διαφέρει πάνω από 2 βαθμούς από τα προτεινόμενα όρια. Η
πλήρης καταγραφή των θερμοκρασιών μεταφοράς και
αποθήκευσης των εμβολίων-δολωμάτων, θα πρέπει να είναι στη
διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αν σε οποιαδήποτε φάση, κατά τη φύλαξη των εμβολίωνδολωμάτων εκτός της κεντρικής αποθήκης φύλαξης (δηλαδή
κατά την μεταφορά τους και κατά την αποθήκευση/ φύλαξη των
εμβολίων-δολωμάτων στις αερολέσχες) διαπιστωθεί μη ορθή
τήρηση των συνθηκών θερμοκρασίας και αφού ελεγχθεί ο τίτλος
τους, από εγκεκριμένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί
η αποτελεσματικότητά τους, αυτός χαρακτηριστεί ως μη
επαρκής/μη ικανοποιητικός, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
των εμβολίων-δολωμάτων οφείλει να καλύψει όλες τις δαπάνες
που προκύπτουν από την αντικατάσταση των εμβολίωνδολωμάτων αυτών, είτε κατά μέρος, είτε στο σύνολό τους,
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο κόστος της εκ νέου προμήθειας
των εμβολίων-δολωμάτων, που τεκμηριωμένα με βάση τον
έλεγχο του τίτλου τους από εγκεκριμένο εργαστήριο, που
υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή, χαρακτηρίζονται ως μη
επαρκή/μη ικανοποιητικά, καθώς και στην μεταφορά και
αποστολή δειγμάτων αυτών για εργαστηριακό έλεγχο σε
εγκεκριμένο εργαστήριο, κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας
Αρχής, την αποστολή και την αποθήκευσή τους στις αερολέσχες
για τη ρίψη τους, καθώς και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για
την αρχική διανομή ή την επαναδιανομή τους.
Επίσης, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής των εμβολίωνδολωμάτων επιβαρύνεται στην περίπτωση αυτή με κάθε
επιπλέον κόστος που προκύπτει εξαιτίας των προκαλούμενων
καθυστερήσεων.
1.4. Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής θα πρέπει να βρίσκεται
πάντα σε ετοιμότητα στους χώρους εκκίνησης των αεροσκαφών
και με επαρκή αριθμό εμβολίων-δολωμάτων για την
απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση
παρακώλυσης ή αναστολής του έργου, θα πρέπει να
πραγματοποιείται έγκαιρη επικοινωνία, με κάθε πρόσφορο
μέσο, για την τεκμηρίωση των λόγων παρακώλυσης ή
αναστολής.

ΝΑΙ
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1.5. Αν για οποιονδήποτε λόγο, εμβόλια-δολώματα δε
διανέμονται έως το τέλος των πτήσεων της ημέρας, θα πρέπει:

ΝΑΙ


Εφόσον αυτά εξακολουθούν να είναι υπό κατάψυξη, να
ξεφορτώνονται από τα πτητικά μέσα και να αποθηκεύονται σε
θερμοκρασία, αναλόγως των οδηγιών της παρασκευάστριας
εταιρείας του εμβολίου.

Εφόσον έχουν αποψυχθεί να διατηρούνται σε
θερμοκρασία, σύμφωνα με τις οριζόμενες από τον
παρασκευαστή προδιαγραφές του εμβολιακού σκευάσματος
(+2°C έως +8°C) και να χρησιμοποιούνται το αργότερο την
επόμενη ημέρα.
1.6. Η πλήρης καταγραφή των θερμοκρασιών μεταφοράς και
αποθήκευσης των δολωμάτων στις εγκαταστάσεις της
Αναδόχου εταιρείας αεροδιανομής, αλλά και στα αεροδρόμιαπεδία απογείωσης/προσγείωσης, θα πρέπει να είναι στη
διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Εμβόλια-δολώματα – Φόρτωση/εκφόρτωση
μέσα – Καταμέτρηση εμβολίων-δολωμάτων

ΝΑΙ

στα πτητικά

2.1. Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής υποχρεούται σε όλη τη
διάρκεια του έργου να διαθέτει στα αεροδρόμια εκκίνησης των
πτήσεων, το απαραίτητο προσωπικό που θα αναλάβει τις
διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης των κιβωτίων από τα
οχήματα μεταφοράς/αποθήκευσης προς τα πτητικά μέσα και
αντιστρόφως, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα
βιοασφάλειας.

ΝΑΙ

2.2. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να επικουρεί στην
καταμέτρηση των εμβολίων-δολωμάτων που τυχόν επιστρέφουν
μέσα στα αεροσκάφη, μετά το πέρας κάθε πτήσης, διαθέτοντας
επιπρόσθετα ζυγαριά στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταγραφή του βάρους των κιβωτίων που
φέρουν τα εμβόλια.

ΝΑΙ

3. Απαιτούμενος Εξοπλισμός
3.1. Στο παρόν έργο οι απαιτήσεις σε μέσα πτήσης και
υποστηρικτικά τεχνικά μέσα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες, τόσο σε
πλήθος, όσο και σε επιχειρησιακές δυνατότητες. Ενδέχεται, για
την βέλτιστη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου, να
απαιτηθεί η χρήση ποικίλων μέσων πτήσης (αεροπλάνα και
ελικόπτερα) σε συνδυασμό, εξαιτίας έντονου γεωγραφικού
ανάγλυφου, μεγάλης σε έκταση επιφάνειας συμβατικού
αντικειμένου κ.α.

ΝΑΙ

3.2. Σε κάθε περίπτωση, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί
είναι κατάλληλος και επαρκής για την ασφαλή, άρτια,
απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
3.3. Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής, σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή, είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των
πτήσεων και πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για τον
σχεδιασμό των πτήσεων αυτών, βάσει των προδιαγραφών του
έργου και των μορφολογικών δεδομένων της περιοχής ρίψης.

ΝΑΙ
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3.4. Για τις ρίψεις των δολωμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμα, σε
καθημερινή βάση κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου,
αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και ελικόπτερα που θα
χρησιμοποιούνται αναλόγως του γεωγραφικού ανάγλυφου της
περιοχής.

ΝΑΙ

3.5. Τα αεροσκάφη θα πρέπει να μπορούν να επιχειρούν τόσο
σε πεδινές περιοχές, όσο και σε περιοχές με μεγάλα υψόμετρα
(έως και τις περιοχές με υψόμετρο 1500m), όπου υπάρχουν
πληθυσμοί κόκκινων αλεπούδων.

ΝΑΙ

Η περιοχή εμβολιασμού δύναται να τροποποιηθεί, ανεξαρτήτως
υψομέτρου, αναλόγως των οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής και
λαμβάνοντας υπόψη τα επιζωοτιολογικά δεδομένα ως προς τη
Λύσσα.
3.6. Ο αριθμός και η αναλογία των αεροσκαφών που θα
χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να υπολογισθεί με βάση:

ΝΑΙ


το παραγόμενο έργο ανά σκάφος, ημερησίως (αριθμός
εμβολίων-δολωμάτων που μπορούν να διανεμηθούν),


το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και


τον αριθμό των εμβολίων-δολωμάτων που πρέπει να
διανεμηθούν σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την έναρξη
υλοποίησης
του
έργου,
ανεξαρτήτως
ενδεχόμενων
τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.
3.7. Ο αριθμός των μέσων πτήσης πρέπει να είναι 6
τουλάχιστον αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και 2 τουλάχιστον
ελικόπτερα, ικανά να επιχειρούν σε καθημερινή βάση.

ΝΑΙ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή,
μαζί με όλα τα αποδεικτικά, πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη
δήλωση/βεβαίωση
ότι
ο
χρησιμοποιούμενος
αριθμός
αεροσκαφών είναι επαρκής για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του
έργου σε χρονικό διάστημα ενός μηνός.
Ακόμα, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η παρουσία στα
αεροδρόμια εφεδρικών μέσων πτήσης (αεροσκαφών σταθερών
πτερύγων και ελικοπτέρων), βάσει του συνολικού απαιτούμενου
αριθμού αεροσκαφών για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του
έργου.
3.8. Τα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά πλοϊμότητας, τις
σχετικές για το παρόν έργο άδειες και να λειτουργούν σύμφωνα
με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ) και των αρμόδιων αρχών ασφαλείας της
χώρας.
3.9. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
απαραιτήτως να προσκομισθούν τα παρακάτω:

πρέπει

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- πιστοποιητικό νηολόγησης
- πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
- πιστοποιητικό πλοϊμότητας
- άδεια εναέριων εργασιών υψηλού κινδύνου (SPO) από
την ΥΠΑ για τη συγκεκριμένη εργασία εναέριας διανομής
εμβολίων-δολωμάτων στην Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να
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βρίσκεται σε ισχύ, τόσο κατά τη συμμετοχή στη διαγωνιστική
διαδικασία, όσο και κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, μέχρι
την ολοκλήρωση αυτού.
3.10. Τα εν λόγω αεροσκάφη θα πρέπει να βρίσκονται στα
ελληνικά αεροδρόμια/αερολέσχες, απ' όπου ξεκινούν οι εναέριες
επιχειρήσεις, και να είναι διαθέσιμα σε καθημερινή βάση,
ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών ή όποιου άλλου
παράγοντα παρεμποδίζει την ροή της αεροδιανομής, μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου ανά εκστρατεία (άνοιξη και φθινόπωρο
2021).
3.11. Όλα τα αεροσκάφη (κύρια και εφεδρικά) θα πρέπει να
διαθέτουν σύστημα διαχείρισης πτήσεων βασισμένο στην χρήση
της δορυφορικής τεχνολογίας GPS, προκειμένου να παρέχουν
στο πλήρωμα του αεροσκάφους πληροφορίες σχετικά με την
πραγματική θέση του αεροσκάφους ως προς τις
προγραμματισμένες γραμμές πτήσης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η θέση του αεροσκάφους θα πρέπει να προσδιορίζεται και να
απεικονίζεται στην οθόνη του συστήματος διαχείρισης της
πτήσης, με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά ανά δευτερόλεπτο.
Η πραγματική θέση θα πρέπει να συγκρίνεται με τις
προκαθορισμένες γραμμές πτήσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση
του πιλότου, αλλά και του υπευθύνου για τις ρίψεις, ελέγχοντας
έτσι τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισμένες γραμμές
πτήσης.
3.12. Επιπλέον, οι συσκευές GPS θα πρέπει να έχουν την
δυνατότητα αποστολής, σε πραγματικό χρόνο (real time), της
γραμμής πτήσης των αεροσκαφών. Καθόλη τη διάρκεια των
πτήσεων, τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή, στην οποία παρέχεται, λογισμικό για την παρακολούθηση
της σε real time καταγραφής
της γραμμής πτήσης των
αεροσκαφών.
3.13. Τα πρωτογενή αρχεία καταγραφής των δεδομένων των
γραμμών πτήσεων του κάθε αεροσκάφους από το GPS, μέσω
κατάλληλου λογισμικού, πρέπει να εξάγονται και να
μετατρέπονται σε μορφή αναγνώσιμη από λογισμικά GIS από
τον υπεύθυνο τεχνικό της Αναδόχου εταιρείας αεροδιανομής.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τα πρωτογενή αρχεία καταγραφής των δεδομένων των ρίψεων
των εμβολίων-δολωμάτων, όπως αυτά έχουν μετατραπεί σε
μορφή αναγνώσιμη από λογισμικά GIS, από τον υπεύθυνο
τεχνικό που έχει ορίσει ο Ανάδοχος προμήθειας των εμβολίωνδολωμάτων κατά το άρθρο
3.1 και 3.2 του μέρους Α της
παρούσας, παραδίδονται στον υπεύθυνο της Αναδόχου
εταιρείας αεροδιανομής.

Το σύνολο των αρχείων πρέπει να παραδίδεται από τον
υπεύθυνο της Αναδόχου εταιρείας αεροδιανομής, εντός
φορητών ψηφιακών μέσων αποθήκευσης δεδομένων, που
φέρουν δίαυλο USB, στους κτηνίατρους που εποπτεύουν τις
ρίψεις των εμβολίων-δολωμάτων στις αερολέσχες, άμεσα μετά
την προσγείωση κάθε αεροσκάφους ή για το σύνολο των
πτήσεων και των ρίψεων, το αργότερο εντός μιάς ώρας από την
προσγείωση του τελευταίου αεροσκάφους της εκάστοτε ημέρας
πραγματοποίησης των πτήσεων.
Το σύνολο των παραπάνω αρχείων, πρέπει να αποστέλλεται
από την Ανάδοχο εταιρεία της αεροδιανομής των εμβολίωνδολωμάτων και προς την Αναθέτουσα Αρχή, με μήνυμα
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
για το σύνολο των
πτήσεων και ρίψεων εκάστοτε ημέρας, το αργότερο εντός μιάς
ώρας από την προσγείωση του τελευταίου αεροσκάφους της
ημέρας πραγματοποίησης των πτήσεων. Η απαιτούμενη
πληροφορία, την οποία θα φέρουν τα αρχεία αυτά,
περιγράφεται στην παράγραφο των παραδοτέων.
4. Εμπλεκόμενο Προσωπικό
4.1. Στο παρόν έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιοποιήσει
το απαιτούμενο προσωπικό, τόσο σε αριθμό, όσο και σε
επιστημονική κατάρτιση, τεχνική επάρκεια, εξειδίκευση και
εμπειρία σε εκστρατείες διανομής εμβολίων-δολωμάτων για τον
εμβολιασμό των ζώων της άγριας πανίδας έναντι του ιού της
λύσσας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος και να ολοκληρωθούν οι επιμέρους φάσεις του
έργου, εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων,
βάσει του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται σε κάθε
εμβολιαστική εκστρατεία.
4.2. Τα άτομα που χειρίζονται τα εμβόλια-δολώματα θα πρέπει
να μην είναι ανοσοκατασταλμένα, να έχουν εμβολιασθεί για την
λύσσα και να φορούν τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα (γάντια
κλπ). Σημειώνεται ότι ο χρόνος από την χορήγηση της πρώτης
δόσης του εμβολίου μέχρι και την επιτυχή ανοσοποίηση είναι
κατά μέσο όρο 40 ημέρες.
4.3. Σε κάθε αεροσκάφος, πέραν του χειριστή του, θα επιβαίνει
ένα τουλάχιστον άτομο από την Ανάδοχο εταιρεία
αεροδιανομής, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την
τροφοδότηση της αυτοματοποιημένης συσκευής ρίψης με
εμβόλια-δολώματα και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της
διαδικασίας ρίψεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε
προβλήματος στην λειτουργία του αυτοματοποιημένου
συστήματος διανομής των εμβολίων-δολωμάτων, ο πιλότος του
αεροσκάφους θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και το
αεροσκάφος να επιστρέφει στην αερολέσχη εκκίνησης για
επιδιόρθωση της βλάβης ή αντικατάσταση του μηχανήματος.
Ομοίως, το αεροσκάφος θα πρέπει να επιστρέφει στην
αερολέσχη εκκίνησης, εάν κατά τη σε πραγματικό χρόνο
παρακολούθηση των στοιχείων των ρίψεων, από τον υπεύθυνο
της εταιρείας προμήθειας των εμβολίων-δολωμάτων, ο οποίος
θα βρίσκεται στην αερολέσχη, διαπιστωθεί οποιουδήποτε τύπου
βλάβη ή μη ορθή λειτουργία της αυτοματοποιημένης συσκευής
διανομής.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.4. Υπεύθυνο άτομο από την Ανάδοχο εταιρεία Αεροδιανομής
Καθόλη τη διάρκεια των ρίψεων των εμβολίων-δολωμάτων, θα
πρέπει ένα άτομο από την Ανάδοχο εταιρεία αεροδιανομής να
βρίσκεται καθημερινά στα αεροδρόμια, τις ημέρες των
επιχειρήσεων και να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή ή
εκπροσώπους αυτής, ώστε να παρακάμπτονται δυσκολίες οι
οποίες αφορούν, είτε στη διενέργεια των πτήσεων και των
ρίψεων, είτε στην παροχή και διακίνηση των εμβολίωνδολωμάτων.

Επίσης, κατά την διάρκεια των ρίψεων και σε περίπτωση μη
παρουσίας εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής στα
αεροδρόμια, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής, κατόπιν
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οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να συγκεντρώνει
όλα τα στοιχεία σχετικά με τις φορτώσεις των εμβολίωνδολωμάτων επί των αεροσκαφών, τη διάρκεια ρίψεων, τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τους αριθμούς δολωμάτων
που ρίφθηκαν κλπ.
5.Μεθοδολογία Ρίψεων
5.1. Η πυκνότητα ρίψης προβλέπεται στα 25 εμβόλιαδολώματα, κατά μέσο όρο, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (km2)
εδαφικής κάλυψης, τα οποία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
ομοιόμορφα κατανεμημένα.

ΝΑΙ

Η ρίψη θα γίνεται μέσω ειδικού αυτοματοποιημένου συστήματος
(συσκευή), το οποίο θα προσαρμόζει τις ρίψεις αναλόγως της
ταχύτητας εδάφους του αεροσκάφους, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη πυκνότητα. Η συσκευή αυτή θα
παρέχεται από τον Ανάδοχο προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων.

Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων
θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των συσκευών
διανομής, καθώς και για την εξασφάλιση της κάλυψης του
συνόλου των περιοχών που προβλέπονται στο έργο.
5.2. Η ταχύτητα εδάφους του αεροσκάφους κατά την ρίψη των
δολωμάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100-150 km/h, ενώ
αντίστοιχα το ύψος πτήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150
m υπεράνω της στάθμης εδάφους (above ground level - AGL).
Ωστόσο, τα τελικά στοιχεία για τις ρίψεις των εμβολίωνδολωμάτων (ταχύτητα και ύψος), καθώς και τα όρια των
δυνατών αποκλίσεων, θα καθοριστούν, με βάση τις
προδιαγραφές
του
εμβολίου-δολώματος
που
θα
χρησιμοποιηθεί. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών πτήσης θα
είναι κατά μέσο όρο 500 m.
5.3.
Στην περίπτωση που κάποιες παρτίδες/υποπαρτίδες
δώσουν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τον επίσημο
εργαστηριακό έλεγχο, από το εγκεκριμένο εργαστήριο, οπότε
και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές, ενώ για λόγους μη
παρακώλυσης του έργου, εμβόλια από αυτές έχουν διανεμηθεί
πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εγκεκριμένο
εργαστήριο αναφοράς, η ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
οφείλει να διανείμει τα εμβόλια των παρτίδων αντικατάστασης,
που εντός 15 ημερών από την υποβολή και την κοινοποίηση
αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος εκ μέρους της αναθέτουσας
αρχής, προμηθεύει ο ανάδοχος προμήθειας εμβολίωνδολωμάτων (όπως περιγράφεται στα άρθρα 7.4 και 7.5 του
μέρους α των τεχνικών προδιαγραφών). Το κόστος των
σχετικών δαπανών της εκ νέου αεροδιανομής, σε αυτήν την
περίπτωση, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο προμήθειας
εμβολίων-δολωμάτων.
5.4. Α. Στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία των
παρεχόμενων δεδομένων των αρχείων πτήσεων/ρίψεων από
την τοπογραφική υπηρεσία, προκύψει ότι η επιτευχθείσα
πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων, σε περιοχές, που δεν
εξαιρούνται των ρίψεων, είναι μικρότερη των 20 ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο ( km²), ο ανάδοχος προμήθειας των
εμβολίων-δολωμάτων υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό
εμβολίων-δολωμάτων που πρέπει να διανεμηθούν εκ νέου, και
εντός 15 ημερών, από την υποβολή και την κοινοποίηση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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αιτιολογημένου σχετικού αιτήματος εκ μέρους της αναθέτουσας
αρχής, ώστε να επιτρέπεται η ομαλή εκτέλεση του έργου της
αεροδιανομής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής, θα επαναλάβει τις ρίψεις
εμβολίων-δολωμάτων στις περιοχές που διαπιστώθηκε μη ορθή
πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων στην περίπτωση αυτή.

5.4. Β. Τα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της εκ νέου
προμήθειας, μεταφοράς και αποθήκευσης σε ενδεδειγμένους
ψυκτικούς χώρους του συμπληρωματικού αριθμού εμβολίωνδολωμάτων που θα διανεμηθούν, της μεταφοράς δειγμάτων
αυτών σε εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου, που θα
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα αρχή, του εργαστηριακού
ελέγχου αυτών, της μεταφοράς τους υπό ενδεδειγμένες
συνθήκες ψύξης/κατάψυξης στην αερολέσχη εκκίνησης προς
ρίψη τους,, καθώς και το κόστος της συμπληρωματικής
αεροδιανομής θα καλυφθούν από τις Ανάδοχες εταιρείες,
αναλόγως της υπαιτιότητας. Η υπαιτιότητα λογίζεται κατόπιν
εξέτασης των δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν κατόπιν της
επεξεργασίας της τοπογραφικής υπηρεσίας, καθώς και των
τεκμηριωμένων αιτημάτων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι προς
την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει
πρακτικό σχετικό με την υπαιτιότητα των αναδόχων και την
οριστική παραλαβή ή απόρριψη μέρους ή του συνόλου της
προμήθειας.

ΝΑΙ

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί ακόμα και στην περίπτωση
που το έργο έχει μόλις ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στα τελικά
στάδια υλοποίησής του και, εντός 15 ημερών, εφόσον οι
καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διανομή των
εμβολίων-δολωμάτων και εφόσον η επανάληψη των ρίψεων
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
6. Παροχή χώρου εργασίας
Καθόλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων από τους χώρους των
αεροδρομίων/αερολεσχών, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
θα εξασφαλίζει χώρο εργασίας με κλιματισμό, γραφείο εργασίας
και καρέκλες για τους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής ή
τους εκπροσώπους αυτής (σε οίκημα ή κινητή μονάδα π.χ.
τροχόσπιτο), ενώ επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει παροχή
υπηρεσίας τουαλέτας W.C. ή χημικής τουαλέτας για την κάλυψη
των αναγκών υγιεινής.

ΝΑΙ

Πρόβλεψη για μέτρα τήρησης αποστάσεων και παροχή
κατάλληλου χώρου εργασίας, καθώς και χορήγηση μασκών και
γαντιών μιας χρήσης, αντισηπτικών και οποιουδήποτε άλλου
υλικού ή μέσου απαιτείται για προστασία από ενδεχόμενη
διασπορά του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2), παρέχεται από
την Ανάδοχο εταιρεία Αεροδιανομής των εμβολίων-δολωμάτων
σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
7. Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας

ΝΑΙ

Καθόλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων από τους χώρους των
αεροδρομίων/αερολεσχών, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης,
καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να είναι δυνατή η

ΝΑΙ
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επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εκπροσώπους
αυτής, με σκοπό τον γενικότερο συντονισμό των εργασιών και
την παράκαμψη ενδεχόμενων προβλημάτων.
8. Ευθύνη Αναδόχου εταιρείας αεροδιανομής
8.1. Η Aνάδοχος εταιρεία αεροδιανομής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας Αρχής, με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου
και την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος, με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια για τη Δημόσια Υγεία, τη Δημόσια Περιουσία
και το Περιβάλλον.

8.2. Η Aνάδοχος εταιρεία αεροδιανομής ευθύνεται για την
ασφάλεια των εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών, καθώς και
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας,
της Δημόσιας
Περιουσίας και του Περιβάλλοντος, και είναι υπόλογη για
οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά ή εξαιτίας της αεροδιανομής
των εμβολίων-δολωμάτων, ακόμα και για τις περιπτώσεις
ελαφράς αμέλειας.
8.3. Την Aνάδοχο εταιρεία αεροδιανομής επιβαρύνουν δαπάνες
σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία,
διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα
απασχοληθεί ή βλάβες στο Δημόσιο ή τρίτα πρόσωπα και
γενικά δαπάνες σχετικές με οτιδήποτε τυχόν υποχρεωθεί να
καταβάλει στο Δημόσιο ή σε τρίτους εξαιτίας της αεροδιανομής.

8.4. Για το σκοπό αυτό, η Aνάδοχος εταιρεία αεροδιανομής
υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο, των
τρίτων και της Δημόσιας Περιουσίας και να εφαρμόζει όλες τις
κείμενες διατάξεις και τις προβλέψεις της διακηρύξεως.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9. Παραδοτέα των υπηρεσιών της εναέριας ρίψης των
εμβολίων-δολωμάτων
9.1. Σχέδια Πτήσεων
Υποβάλλονται από την Ανάδοχο εταιρεία αεροδιανομής των
εμβολίων-δολωμάτων, τα προς υλοποίηση σχέδια πτήσεων,
όπως αυτά σχεδιάσθηκαν από τον Ανάδοχο. Πρόκειται για
αρχεία μορφής pdf, όπου αποτυπώνονται οι προβλεπόμενες
γραμμές πτήσεως των αεροσκαφών. Το όνομα κάθε αρχείου
είναι της μορφής flight_path_dd_mm_yyyy.pdf.

ΝΑΙ

9.2. Καταγραφές GPS και "events"
9.2.1. Στοιχεία πτήσεων

ΝΑΙ

Οι καταγραφές, εκτός από τη γραμμή πτήσης του αεροσκάφους,
θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν τον κωδικό του
αεροσκάφους και τα αεροδρόμια αφετηρίας και προορισμού.
Η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής υποχρεούται να παραδώσει
στην Αναθέτουσα Αρχή, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών
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πορειών όλων των αεροσκαφών (flight tracks) σε αρχείο
μορφής Shape File.
Επίσης, η Ανάδοχος εταιρεία αεροδιανομής πρέπει να
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την έναρξη των
εργασιών, τις συντεταγμένες των αεροδρομίων τα οποία
χρησιμοποιεί.
9.2.2. Στοιχεία ρίψεων
Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να
φέρουν οι καταγραφές είναι οι οριζοντιογραφικές θέσεις των
ρίψεων, η ημερομηνία/ώρα κάθε ρίψεως και ο συνολικός
αριθμός των ριφθέντων δολωμάτων.
Τα σχετικά αρχεία παραδίδονται στην πρωτογενή τους μορφή,
δηλαδή, όπως αυτά αποθηκεύονται στις ειδικές συσκευές
καταγραφής.

Πρωτογενή Δεδομένα δεκτών GPS

ΝΑΙ

Μορφή Παράδοσης: Ψηφιακή

ΝΑΙ

Τύπος Ψηφιακών Αρχείων: Πρωτογενή Αρχεία δεκτών GPS
(flight tracks και bait dropping data)

ΝΑΙ

Ονομασία Ψηφιακού Αρχείου: Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και της Αναδόχου εταιρείας αεροδιανομής
Ελάχιστη

απαιτούμενη
πληροφορία:
Θέσεις
Ρίψεων
(Οριζοντιογραφικά), Ημερομηνία, Ωρα, Κωδικός αεροσκάφους,
αεροδρόμιο αφετηρίας και προορισμού
Χρόνος Παράδοσης:

ΝΑΙ

α) τα στοιχεία που αφορούν τη γραμμή πτήσης των
αεροσκαφών αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, από την
Ανάδοχο εταιρεία αεροδιανομής, σε πραγματικό χρόνο (real
time).
β) όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν τόσο τις πτήσεις όσο
και τις ρίψεις*, θα παρέχονται από την Ανάδοχο εταιρεία
αεροδιανομής σε φορητό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης
δεδομένων, που φέρει δίαυλο USB στους κτηνίατρους που
εποπτεύουν τις ρίψεις στις αερολέσχες, άμεσα μετά την
προσγείωση των αεροσκαφών ή, το αργότερο εντός μιας ώρας
από την προσγείωση του τελευταίου αεροσκάφους κάθε
πτητικής ημέρας.
γ) όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν τόσο τις πτήσεις όσο
και τις ρίψεις*, θα αποστέλλονται από την Ανάδοχο Εταιρεία
αεροδιανομής, με e-mail, στην Αναθέτουσα Αρχή, το απόγευμα
κάθε πτητικής ημέρας και εντός μιας ώρας από το πέρας της
τελευταίας πτήσης.

Οι ανωτέρω καταγραφές παραδίδονται σε αρχεία κειμένου (txt),
όπου τα πεδία, τα οποία συνιστούν την διαθέσιμη πληροφορία,
θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με κάποιον ευκρινή χαρακτήρα
(π.χ. “,” ή “-”), ώστε να είναι ευχερής η διάκρισή τους και η
εισαγωγή τους στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών της
Αναθέτουσας Αρχής σε συντεταγμένες του γεωδαιτικού

ΝΑΙ
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συστήματος WGS84 ως ακολούθως.

Δεδομένα δεκτών GPS (ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ)
Μορφή Παράδοσης: Ψηφιακή

ΝΑΙ

Τύπος Ψηφιακού Αρχείου: txt

ΝΑΙ

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς: WGS84

ΝΑΙ

Ονομασία
Ψηφιακού
Αρχείου:
Νηολόγιο
Αεροσκάφους_ΗΗΜΜΕΕΕΕ.txt όπου ΗΗ η ημέρα, ΜΜ ο μήνας
και ΕΕΕΕ το έτος της καταγραφής, π.χ. SX-5758_18092013.txt

ΝΑΙ

Το ψηφιακό αρχείο txt θα έχει ανά γραμμή την κάτωθι μορφή:
-hh.hh.hh;dd.dd.dd;latN;longE;κωδικός
αεροσκάφους;
αεροδρόμιο αφετηρίας;αεροδρόμιο προορισμού, όπου:

ΝΑΙ

-hh.hh.hh: η ώρα ρίψεως με μορφή hh.mm.ss
-dd.dd.dd: η ημερομηνία σε μορφή dd.mm.yy
-latN:
το
γεωγραφικό
πλάτος,
ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα Ν

χωρίς

υποδιαστολή,

-longE: το γεωγραφικό μήκος,
ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα Ε

χωρίς

υποδιαστολή,

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΑΙ
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Παράρτημα Β’
Πίνακας 1. Έκταση περιοχών εφαρμογής των εμβολιαστικών εκστρατειών, ανά Περιφερειακή
Ενότητα, εξαιρουμένων των περιοχών που αφορούν σε υδάτινες επιφάνειες, ποταμούς, εθνικό και
επαρχιακό δίκτυο, αστικές περιοχές και οικισμούς.
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ (σε km2)

1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2.543,3

2

ΠΕΛΛΑΣ

2.375,2

3

ΕΒΡΟΥ (ΠΛΗΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)

3.882,4

4

ΣΕΡΡΩΝ

2.995,3

5

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.430,6

6

ΗΜΑΘΙΑΣ

547,6

7

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.773,7

8

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

106,5

9

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

351,0

10

ΡΟΔΟΠΗΣ

2.448,0

11

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.174,9

12

ΔΡΑΜΑΣ

3.325,6

13

ΚΑΒΑΛΑΣ

763,4

14

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

968,3

15

ΞΑΝΘΗΣ

1.720,1

16

ΚΙΛΚΙΣ

2.394,6

17

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1.457,2

ΣΥΝΟΛΟ

30.257.7
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Χάρτης 1. Περιοχές που περιλαμβάνονται στο Έργο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισίου
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μενάνδρου 22
105 52 Αθήνα
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 εκτέλεση
της με αριθμό................... συμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο την …………………………………….., στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ………………………………………. για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων συνολικής
αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη
με αριθμό 3560/Θ.Ζ/2021 Διακήρυξή σας.
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 ..............................
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.
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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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικων Συμβασεων
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μενάνδρου 22
105 52 Αθήνα
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 εκτέλεση
της Εκτελεστικής Σύμβασης με αριθμό................... που αφορά τη διαδικασία …………………………………. της (συμπληρώνετε την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο την ………………………………………………., στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ………………………………………………………… για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των
Ζώων συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 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 ..............................
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.
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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Υπόδειγμα Σύμβασης Συμφωνίας Πλαισιου
Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Νο. …………../....../ ......
Για την

………………………..

από την Εταιρεία ……………………………….
Συνολικής αξίας …………………………….. € πλέον Φ.Π.Α.

Σήμερα την

……… του μηνός ………………… του έτους ……………., στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων, οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός η …………………………………………………………………………………., που εκπροσωπεί
με την ιδιότητα αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με βάση τις κείμενες διατάξεις και
έχοντας υπόψη την αριθμ ……………………………………………. (ΑΔΑΜ: ……………………………………………..) απόφαση Έγκριση
αποτελέσματος του με αριθμό συστήματος ................................................................. για την ………………………
……………………………………………………………………………………………………. και αφετέρου η Εταιρία …………………………………….., με
Α.Φ.Μ.: ………………………………………. που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό ……………………………………, με την ιδιότητα του
Αναδόχου, που εκπροσωπείται νόμιμα από το …………………………………………………………………………….. που εφεξής θα
καλείται «Οικονομικός φορέας» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας τους όρους της με αριθμ.
3560/ΘΖ/21 Διακήρυξης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

αυτής και της με αριθμό ……………… υποβληθείσας τεχνικής προσφορά του Οικονομικού Φορέα και αφορά:
...……………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………..

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας σύναψης των εκτελεστικών
συμβάσεων των επόμενων ετών διατηρεί το δικαίωμα είτε να ζητήσει την υπογραφή αυτών με
μείωση ποσότητας των εμβολίων - δολωμάτων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ σε ποσοστό 50 % ή αύξηση
ποσότητας σε ποσοστό 15% ΑΝΑ ΕΤΟΣ αναλόγως των όρων συνέχισης του Εθνικού
Προγράμματος Καταπολέμησης και Εκρίζωσης της λύσσας μέσα στα όρια του συνολικού ποσού
της αρχικής Ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης είτε και να μην προβεί σε
ενεργοποίηση διαδικασίας σύναψης εκτελεστικής σύμβασης.
Η αξία και οι ποσότητες των απαιτούμενων από την αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων εμβολίων δολωμάτων κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας σύναψης

των επιμέρους Εκτελεστικών

Συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της
συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή θα ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση υποβολής
προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα που έχει υπογράψει την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο.
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Η διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων με τον Οικονομικό φορέα ………………………………..
αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5. της 3560/Θ.Ζ/21 Δ/ΞΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ –
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ως
αναπόσπαστο μέρος της

Η βελτίωση αφορά την προσφερόμενη τιµή του Οικονοµικού φορέα, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει την
τιµή µε την οποία συµµετέχει στη παρούσα συµφωνία πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και είναι έγκυρη για υπογραφή
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ µέχρι και τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Η αξία των παρεχόμενων ……………………………… αναγράφονται αναλυτικά στην κατωτέρω υποβληθείσα από
τον Οικονομικό φορέα Οικονομική προσφορά, η οποία και αποτυπώνεται στο σύστημα ως κατωτέρω:

Η ως άνω τιμή των ειδών είναι σταθερή και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να την
αυξήσει για καμία αιτία.
Κρατήσεις:


Η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε
α) 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 26
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 27 .

26

27

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “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)”.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών

θα παρακρατηθεί φόρος ……………, επί της καθαρής

αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το

Ν.4172/2013.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Οικονομικού φορέα
, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τους όρους
αυτής, των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης 3560/ΘΖ/2021..

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων η σειρά ισχύος είναι η ακόλουθη:
α. Σύμβαση
β. Διακήρυξη,
γ. Απόφαση ανάθεσης,
δ. Προσφορά Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 Οι όροι παράδοσης και παραλαβής θα είναι σύμφωνα όσα προβλέπονται στους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, την υποβληθείσα από τον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Τεχνική Προσφορά με το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, η οποία και θα επισυναφθεί στην παρούσα ως
αναπόσπαστο μέρος της καθώς και στο ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 6

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

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά και με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/νσης Υγείας των Ζώων και την υποβληθείσα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Τεχνική
Προσφορά με το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
 Η έκδοση των τιμολογίων θα γίνει στον Α.Φ.Μ. ...................... Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών
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 Η δαπάνη πληρωμής των ειδών βαρύνει τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού των Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕ 0822 Κωδ. Έργου 2020ΣΕ08220003.
ΑΡΘΡΟ 8

ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο Οικονομικός φορέας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται
έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά η διαζευκτικά οι
προβλεπόμενες από το νόμο 4412/2016 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις :
α. Υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχης.
β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Οικονομικό φορέα. Ο Οικονομικός φορέας
υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αρμόδια Δ/νση της Αναθέτουσας Αρχής τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μετεβιβασθούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται
Τραπεζικοί Οργανισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης, δύναται, σε συμφωνία με τον
Ανάδοχο, να τροποποιήσει μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας που είναι αναγκαίο για την
ολοκλήρωσή του, λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ ……….. υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου
(Παράρτημα ………), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης καθώς κι από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό
Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 12
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 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
τρία (3) όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν.
Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) διατηρεί η αναθέτουσα αρχή (ένα στην αρμόδια
Δ/νση διατήρησης του φακέλου για το αρχείο της και ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία που θα
προβεί στην εκκαθάριση των λογαριασμών) και το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου,
που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Υπόδειγμα Εκτελεστικής Σύμβασης
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Νο. …………../....../ ......

Για την ………………………..
από την Εταιρεία ……………………………….
Συνολικής αξίας
Σήμερα την

…………………………….. € πλέον Φ.Π.Α.

……… του μηνός ………………… του έτους ……………., στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων, οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός η …………………………………………………………………………………., που εκπροσωπεί
με την ιδιότητα αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με βάση τις κείμενες διατάξεις και
έχοντας υπόψη την αριθμ ……………………………………………. (ΑΔΑΜ: ……………………………………………..) απόφαση Έγκριση
αποτελέσματος του με αριθμό συστήματος ................................................................. για την υπογραφή εκτελεστικής
σύμβασης ………………………………………………………. για χρονικό διάστημα ……………………………………………. και αφετέρου η
εταιρία …………………………………….., με Α.Φ.Μ.: ………………………………………. που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό
……………………………………, με την ιδιότητα του Οικονομικού φορέα, που εκπροσωπείται νόμιμα από το
…………………………………………………………………………….. που εφεξής θα καλείται «Προμηθεύτρια» ή «Ανάδοχος»
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με βάση τη Δ/ξη 3560/ΘΖ/2021, την αριθμ. ……………………. Σύμβαση Συμφωνία-πλαίσιο και την με αριθμό
συστήματος ………………………………………………………………….., με την εταιρεία ………………………………………… όσον και την
οικονομική προσφορά της, όπως αυτή κατατέθηκε στην μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για
την ………………………………………………………………………. και καταγράφεται στο Παράρτημα …….. της παρούσας.
Ύστερα από αυτά, η ……………………………………………….., με την παραπάνω ιδιότητα της αναθέτει στην ανωτέρω
εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την με τους κατωτέρω όρους και
συμφωνίες …………………………………τις οποίες αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικά αναφερομένης ανωτέρω Σύμβασης
Συμφωνία-πλαίσιο και αφορά την …………………………………………………………………… για το έτος ........., όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην συμφωνία πλαίσιο και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ………………………………….. και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού
τιμήματος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης.

Σελίδα 86

21PROC008537324 2021-04-27

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το συμβατικό τίμημα ……………………………… δε δύναται να υπερβεί το ποσό των ………………………………… € και οι
τιμές ………………………………………….. αναγράφονται αναλυτικά στην Οικονομική προσφορά του Αναδόχου που
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η ως άνω τιμή των ειδών είναι σταθερή και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να την
αυξήσει για καμία αιτία.
Κρατήσεις:


Η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε
α) 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 28
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 29 .


Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών

θα παρακρατηθεί φόρος ……………, επί της καθαρής

αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το

Ν.4172/2013.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Αναδόχου , η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, των
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης 3560/ΘΖ/2021, και της αρ. ………………………. Σύμβασης Συμφωνίας
Πλαίσιο.

28

29

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “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)”.
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων η σειρά ισχύος είναι η ακόλουθη:
α. Σύμβαση
β. Διακήρυξη,
γ. Απόφαση ανάθεσης,
δ. Προσφορά Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ


Οι όροι παράδοσης και παραλαβής θα είναι σύμφωνα όσα προβλέπονται στους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, στην με αριθμό ...................... ηλεκτρονικά υποβληθείσα στο
συστημα από τον

ΑΝΑΔΟΧΟ Τεχνική Προσφορά με το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, η οποία και θα

επισυναφθεί στην παρούσα ως αναπόσπαστο μέρος της.


Παράταση του χρόνου, εφ

όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα,

μπορεί να γίνει , με την επιφύλαξη των

δικαιωμάτων του Δημοσίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 206, 207 και 213 του ν. 4412/2016
(Α’ 147)


Μετά από κάθε παράδοση ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην συνημμένη στην
παρούσα υποβληθείσα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Τεχνική Προσφορά με το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και στο
ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει και τους
λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 7

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

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά και με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών της Δ/νσης Υγείας των Ζώων και την υποβληθείσα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Τεχνική
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Προσφορά με το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
 Η έκδοση των τιμολογίων θα γίνει στον Α.Φ.Μ. ...................... Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών
 Η δαπάνη πληρωμής των ειδών βαρύνει τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού των Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕ 0822 Κωδ. Έργου 2020ΣΕ08220003.
ΑΡΘΡΟ 8

ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος,
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά η διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από
το νόμο 4412/2016 προβλεπόμενες κυρώσεις.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις :
α. Υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχης.
β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Οικονομικό φορέα. Ο Οικονομικός φορέας
υποχρεούται τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Αρμόδια Δ/νση της Αναθέτουσας Αρχής τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μετεβιβασθούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται
Τραπεζικοί Οργανισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης, δύναται, σε συμφωνία με τον
Ανάδοχο, να τροποποιήσει μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας που είναι αναγκαίο για την
ολοκλήρωσή του, λαμβανομένων υπόψη των προνοιών του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα ………), η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης καθώς κι από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό
Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 12

 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
τρία (3) όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν.
Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) διατηρεί η αναθέτουσα αρχή (ένα στην αρμόδια
Δ/νση διατήρησης του φακέλου για το αρχείο της και ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία που θα
προβεί στην εκκαθάριση των λογαριασμών) και το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου,
που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και
διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για
τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tousforeis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshsdhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

21-210308-001
2021/S 080-205188

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
090194738

http://www.minagric.gr
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22
10551
ΖΑΒΙΤΣΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
210-2125222
210-5241841

thzavitsa@minagric.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Καταρροϊκού Πυρετού, Βρουκέλλωσης και Βόειας &
Ορνίθιας Φυματίνης
Σύντομη περιγραφή:
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός προς σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
διάρκειας έως τριών ετών, και με την χρήση Ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την
προμήθεια και την από αέρος ρίψη διανομής των εμβολίων - δολωμάτων για την
ανοσοποίηση των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες) κατά της λύσσας, για
τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):
3560/Θ.Ζ/2021 Διακήρυξη - Συστημικος Αριθμος
ΕΣΗΔΗΣ:113078 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ) & 113079 (ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΙΨΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας 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 τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας 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 τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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