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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση
: Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ.
: 101 92
Πληροφ.
: Σ.Ράρρα
Τηλέφ.
: 2131513439
E-mail
: s.rarra@prv.ypeka.gr

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και
ιματισμού εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
33.637,00€
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α
8.072,88 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
41.709,88 €
18100000-0, 18130000-9, 18832000-0

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

07/09/2018/ 11:00 π.μ
07/09/2018/ 11:30 π.μ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ/νση
Προμηθειών, Υποδομών &
Διαχείρισης Υλικού- Τμήμα Κατάρτισης και
Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
Λ. Μεσογείων 119

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 92

Χώρα

Ελλάδα

CPV:

18100000-0, 18130000-9, 18832000-0

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σ. Ράρρα

Τηλέφωνο

213 1513 439

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

s.rarra@prv.ypeka.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)

http://www.ypeka.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.ypeka.gr και στη διεύθυνση
http://www.promitheus.gov.gr
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Διεύθυνση: Προμηθειών, Υποδομών
και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
γ) Οι προσφορές πρέπει να είναι έντυπες – σφραγισμένες και υποβάλλονται στη Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης
Προγράμματος Προμηθειών (Λ. Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα).
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
H διαδικασία θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ έτους 2018 - και Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 5258 «Κάθε είδους δαπάνες
για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)», σύμφωνα με την υπ΄αριθ.
πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/52074/2684/06-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6ΘΜΩ4653Π8-ΒΤΣ/ΑΔΑΜ:18REQ003538640) του τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 69993 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας
μας.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και ιματισμού εργασίας για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Μεταλλείων,
Δόμησης και Ενέργειας του ΣΕΝΕ, ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ, για την κάλυψη των αναγκών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το έτος 2018.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα:


ΤΜΗΜΑ Α : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (μποτάκια), εκτιμώμενης αξίας
5.850,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.254,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%



ΤΜΗΜΑ Β : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (γαλότσες και μπότες) ,
εκτιμώμενης αξίας 2.440,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.025,60€, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%



ΤΜΗΜΑ Γ : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (κράνη, γάντια, ωτοβύσματα,
γυαλιά, ποδονάρια, καπέλα) εκτιμώμενης αξίας 8.947,00€, χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι
11.094,28€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
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ΤΜΗΜΑ Δ : Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (φιλτρο-μάσκες, μάσκες, φίλτρα)
εκτιμώμενης αξίας 2.640,00€, χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.273,60€, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%



ΤΜΗΜΑ Ε : Προμήθεια ιματισμού εργασίας (μπουφάν, τζάκετ, γιλέκα) εκτιμώμενης
αξίας 9.440,00€, χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.705,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%



ΤΜΗΜΑ ΣΤ : Προμήθεια ιματισμού εργασίας (παντελόνια, πουκάμισα, μπλουζάκια,
τσάντες)
εκτιμώμενης αξίας 4.320,00€, χωρίς ΦΠΑ
24%, ήτοι 5.356,80€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.637,00€ χωρίς Φ.Π.Α,
ήτοι συνολικού ποσού 41.709,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ 18100000-0, 18130000-9, 18832000-0
18100000-0,
18130000-0,
1883201
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
Ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Η διάρκεια (χρόνος υλοποίησης- συμβατικός χρόνος) της σύμβασης ορίζεται έως τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση
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Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 1.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ
204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή
ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα
νησιών.
8. Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α/2015) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
10. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α/05-08-16).
11. Την υπ’αρ. 57654/22-05-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) περί «Ρύθμισης
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
12. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου
εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994).
13. Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).
14. Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί
Υπολογισμού τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
15. Την υπ’αρ.1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/17-03-2017) ΚΥΑ περί «Καθορισμού 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 του εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016».
16. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11).

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
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2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
3. Οι διατάξεις του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).
4. Οι διατάξεις του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017).
5. Η
υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-03-2018 απόφαση περί
Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας,…..
(ΦΕΚ 1228/Β/03-04-2018),
6. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 63937/30-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής
Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και Κατανομής
αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες
της Γεν. Δ/νσης Οικ/κών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ
(ΦΕΚ 55/Β/2017).
7. Η υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18840/3231/29-3-2018 απόφαση ΥΠΕΝ περί “Συγκρότησης
συλλογικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης – παραλαβής»
(ΑΔΑ: Ω2ΩΘ4653Π8-Α0Υ), την ορθή επανάληψη αυτής στις 12-04-2018 και τις υπ. αριθ.
31908/4862/25-05-2018 (ΑΔΑ: 61ΚΕ4653Π8-0ΗΚ), 50524/7375/31-07/2018 (ΑΔΑ:
Ω0Α44653Π8-ΞΧ0) τροποποιήσεις της.
8. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 50844/11-05-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 279/17-05-2018) Απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
9. Το υπ’ αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΣΕΕ/33708/770/04-06-2018 έγγραφο των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος, Μεταλλείων Δόμησης και Ενέργειας του ΣΕΝΕ, ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ.
10. Το υπ’ αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΣΕΕ/33763/773/04-06-2018 έγγραφο των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος, Μεταλλείων Δόμησης και Ενέργειας του ΣΕΝΕ, ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ.
11. Το υπ΄αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/48960/1258/25-07-2018 αίτημα έγκρισης ποσού
(ΑΔΑΜ: 18REQ003482579) του Τμ. Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος
Προμηθειών.
12. H υπ΄ αριθ. πρωτ. 52074/2684/06-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6ΘΜΩ4653Π8-ΒΤΣ/ ΑΔΑΜ: 18REQ003538640) του Τμ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 69993 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της
Υπηρεσίας μας.
13. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 55518/1537/27-08-2018 (ΑΔΑ: 6Υ504653Π8-Δ7Φ) Απόφαση
Υ.Π.ΕΝ, περί έγκρισης διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Οι έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς
μέχρι την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ, στην ελληνική γλώσσα, στο
πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, στο ισόγειο, Λ.
Μεσογείων 119, Αθήνα, T.K. 101 92.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:30 π.μ.
1.6 Δημοσιότητα
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Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε/ δημοσιεύθηκε:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων/ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr), στις 27/08/2018
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στις 27/08/2018
στην

ιστοσελίδα

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας,

στη

διεύθυνση:

www.ypeka.gr στη διαδρομή: Υπουργείο // προκηρύξεις διαγωνισμών, στις 27/08/2018.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
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
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 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.
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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
-Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
-Παράρτημα ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
-Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση :
i. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ypeka.gr), στην οποία θα βρίσκονται
διαθέσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον έως την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών.
ii.
Στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων/
ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr),
iii. Οι ενδιαφερόμενοι, για τυχόν έντυπη παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης, μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 119 Αθήνα, Τ.Κ 101 92, Τμήμα Κατάρτισης
και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, τηλ. 2131513439, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Διανέμεται δωρεάν).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών υποβάλλονται γραπτώς το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα
πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν
παραλάβει τη Διακήρυξη.
Σημειώνεται ότι οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και
σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(www.ypeka.gr).
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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης 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
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 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
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016,
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την
ως άνω παράγραφο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να περιλαμβάνει 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) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και ως χρόνος ισχύος ορίζεται διάστημα
δύο (2) μηνών από το συνολικό συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.
Yπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας διακήρυξης.
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.),
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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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν κατακυρωθεί σε
αυτούς η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.2 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:
2.2.2.1. 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 απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥτου Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 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 απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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
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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.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
α ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ ) 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.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.2.3. Εάν 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 ή αίτησης συμμετοχής:
α) 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 β) 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 α΄και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.2.5. 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.
2.2.2.6. 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.
2.2.2.7. Αποκλείεται, επίσης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις
υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
2.2.2.8. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
2.2.2.9. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3 Κριτήρια επιλογής
2.2.3.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι
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οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της παρούσης και πληρούν το σχετικό κριτήριο
επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79, παρ. 4
του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας με αρ. 23/2018 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.ypeka.gr.
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 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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. 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ζητείται επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.2.4, 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 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.3, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής. Στην περίπτωση που η έκδοση του πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή,
εφαρμόζονται η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 και το υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΞ121612018/10001ΣΕΠΕ έγγραφο, σύμφωνα με τα οποία οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, πρόσφατη Ένορκη Βεβαίωση, στην οποία δηλώνεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του ν.4488/2017 άρθρου 39.
Τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις επί της Ένορκης Βεβαίωσης, θα ζητηθούν από τους
οικονομικούς φορείς, βάσει των άρθρων 102 και 103 του ν.4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.6 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 καταλληλόλητας 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
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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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, 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.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά: μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και
τους όρους της Διακήρυξης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της
παρούσας, ως εξής:
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(α) με αποστολή (επί αποδείξει) προς τη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού/Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 119
Αθήνα στο ισόγειο Τ.Κ 101 92, είτε
(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού / Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 119
Αθήνα στο ισόγειο Τ.Κ 101 92.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος
πρέπει να φέρει την ένδειξη:
{ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ}
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ιματισμού
εργασίας για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Μεταλλείων, Δόμησης και Ενέργειας του
ΣΕΝΕ, ΣΕΒΕ και ΣΥΓΑΠΕΖ, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, οικονομικού έτους 2018».
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δ/νση : Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 07/09/2018 και
ώρα 11:00
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας
του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
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οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους),
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/2016. Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί, στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη».
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δε γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην
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περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και
δε θεωρείται αντιπροσφορά.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Αυτό γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την
πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα ,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ( Ενότητα Α,Β,Γ,Δ) και τους λοιπούς
όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης- κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)- και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Ι ( Ενότητα Γ /Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα όπου:
 η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία,
αριθμητικώς στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου οικονομικής προσφοράς της
παρούσας. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των υλικών.
 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 2.4.6 της
παρούσας διακήρυξης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, δεν επιτρέπεται η
υποβολή εναλλακτικών προσφορών και η υποβολή αντιπροσφορών.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
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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 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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, 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, 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.
2.4.7 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 φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.6. (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 3.1.2. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, 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 παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
2.4.8 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 88
του ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. Αν οι παρεχόμενες πληροφορίες
δεν είναι ικανοποιητικές, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να απορρίψει την προσφορά.
2.4.9 Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 90,
παρ.1 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον αυτών των οικονομικών φορέων και της αρμόδιας επιτροπής.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3.1.2 Συμπλήρωση- αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της
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τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Oποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016, τους όρους των εγγράφων της σύμβασης
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση
στον/-ους προσφέροντα/-ες, στον/-ους οποίο/-ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/-ουν εντός προθεσμίας,
δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον/-ους προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους να τα προσκομίσει/-ουν ή να τα
συμπληρώσει/-ουν εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Η προσφορά του/-ων προσωρινού/-ων αναδόχου/-ων απορρίπτεται, 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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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 την παρούσα.
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
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πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
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/-ους προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον/-ους προσωρινό/-ους ανάδοχο/-ους,
εφόσον αυτός/-οι υποβάλει/-ουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου
2.2.4.2., έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/-ους ανάδοχο/-ους να προσέλθει/-ουν για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από την παρ. 4.1 της παρούσης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/-οι δεν προσέλθει/-ουν να υπογράψει/-ουν το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/-ονται έκπτωτος/-οι, και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του
ν.4412/2016.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
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επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
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.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό
της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του/των αναδόχου/-ων.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 (Τροποποίηση
σύμβασης) η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
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.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο/οι ανάδοχος/-οι τηρεί/-ουν τις υποχρεώσεις
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
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το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού,

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο/οι ανάδοχος/-οι, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε/-σαν σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει/-ουν αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον/-ους ανάδοχο/-ους λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει/-ουν 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.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του/των αναδόχου/-ων θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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.
Τον 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:
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., για τις
εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα :
 φόρος 4% για την προμήθεια επί της καθαρής συμβατικής αξίας,
σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 άρθρο 64.
 κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
χαρτοσήμου)
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κράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% και
επί αυτού 20% ΟΓΑ.
ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος 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, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Το συμβατικό αντικείμενο δεν υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής
κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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.
5.2.2 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 φόρτωση- παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο/οι
ανάδοχος/-οι 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.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης
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Ο ανάδοχος υποχρεούνται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός του χρόνου που
προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – (Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.
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.
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.
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, υπογεγραμμένο 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.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και ο χρόνος της παράτασης που τυχόν
χορηγήθηκε χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο/οι ανάδοχος/οι
υποχρεούται/νται να καταβάλει/-ουν ποινική ρήτρα με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
6.2 Παραλαβή υλικών- Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κληρωθείσα επιτροπή
παρακολούθησης-παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο/οι
ανάδοχος/-οι.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον/ τους ανάδοχο/-ους.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα, τα
οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
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.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τέθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε
δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
6.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το
Κοινοτικό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορές:
 για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων των όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα.
Σε κάθε περίπτωση η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά
τμήμα και τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες:
Α) προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων κάθε
τμήματος της παρούσας πρόσκλησης.
Β) προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το ύψος του προϋπολογισμού για το σύνολο των
τμημάτων για τα οποία καταθέτουν προσφορά.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για κάποιο ή κάποια, από τα έξι τμήματα δεν
υποβληθεί προσφορά, η ανάθεση θα μπορεί να συνεχιστεί κανονικά για τα εναπομείναντα
τμήματα.
Επισημαίνουμε ότι:
 Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Η ύπαρξη
ετικέτας ή σφραγίδας δεν επαρκεί.


Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα για
όλα τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ενότητα Δ της παρούσας σύμβασης.
Προσφορές για είδη των οποίων δεν κατατέθηκαν δείγματα ή δεν συμφωνούν με
τις προδιαγραφές δεν θα λαμβάνονται υπόψη.



Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε είδος αναφέρονται
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας Δ και ο ανάδοχος οφείλει μετά
την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης ή την υπογραφή της Σύμβασης, σε
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία (Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ), να καταγράψει
τα ακριβή μεγέθη και τις αναγκαίες ποσότητες από κάθε μέγεθος που θα πρέπει
να παραδοθούν.

Η παράδοση των ζητούμενων ποσοτήτων των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμα
και τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στα γραφεία της ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ επί της Λ.
Μεσογείων 119, 101 92, 7ος όροφος, Αθήνα (Πληροφορίες κ. Σόνια Ελευθεριάδου , τηλ. επικ.
2131513765 & κ. Ελένη Γλύπτη, τηλ. επικ. 2131513763) .

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.637,00€ χωρίς Φ.Π.Α,
ήτοι συνολικού ποσού 41.709,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατανέμεται ανά
τμήμα ως εξής:


ΤΜΗΜΑ Α

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 5.850,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 7.254,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.


ΤΜΗΜΑ Β

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 2.440,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 3.025,60€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.


ΤΜΗΜΑ Γ

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 8.947,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 11.094,28€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.


ΤΜΗΜΑ Δ

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 2.640,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 3.273,60€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.


ΤΜΗΜΑ Ε

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 9.440,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 11.705,60€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.



ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Η δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των 4.320,00€, χωρίς Φ.Π.Α, 24%, ήτοι 5.356,80€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5258, Ειδικός φορέας 31-110, οικονομικού έτους 2018.
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Σχετική έγκριση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ.: 52074/2684/06-08-2018 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΜΩ4653Π8-ΒΤΣ / ΑΔΑΜ: 18REQ003538640) του τμ.
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, που καταχωρήθηκε με α/α 69993 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΝ.

Β. Ανάγκες Υπηρεσιών ΣΕΝΕ (ΠΕΡΙΒ. & ΜΕΤ. & ΔΟΜ. & ΕΝΕΡ.), ΣΕΒΕ (ΠΕΡΙΒ. &ΜΕΤ. & ΔΟΜ.
& ΕΝΕΡ.), ΣΥΓΑΠΕΖ για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας:
Ποσότητες και προϋπολογισμός
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 7.254,00€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.

α/α

Είδος

ΤΜΗΜΑ Α
1.
Μποτάκια ασφαλείας
δερμάτινα αδιάβροχα

Ποσότητα (τεμάχια
ή ζεύγη)

Προεκτιμώμενη τιμή
μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό
προεκτιμώμενο
κόστος χωρίς
ΦΠΑ

65

90,00 €

5.850,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α

5.850,00 €

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.440,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 3.025,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
Συνολικό
Ποσότητα (τεμάχια
Προεκτιμώμενη τιμή
προεκτιμώμενο
Είδος
α/α
ή ζεύγη)
μονάδας χωρίς ΦΠΑ
κόστος χωρίς
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β
1.
Γαλότσες γόνατος ασφαλείας

36

40,00 €

1440,00 €

2.

Γαλότσες γόνατος ασφαλείας
άκαυστες

4

80,00 €

320,00€

3.

Γαλότσες γόνατος

36

15,00€

540,00 €

4.

Μπότες από PVC με
ενσωματωμένο παντελόνι

2

70,00 €

140,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

2.440,00 €
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Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.947,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 11.094,28 ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
Συνολικό
Ποσότητα (τεμάχια
Προεκτιμώμενη τιμή
προεκτιμώμενο
Είδος
α/α
ή ζεύγη)
μονάδας χωρίς ΦΠΑ
κόστος χωρίς
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ
1.
Κράνη από ABS με ασπίδιο

36

120,00 €

4.320,00€

2.

Κράνη από ABS με υποδοχή
φακού

12

100,00 €

1.200,00 €

3.

Γάντια δερματοπάνινα

72

4,00 €

288,00 €

4.

Γάντια νεοπρενίου

48

5,00 €

240,00 €

5.

Γάντια νιτριλίου

48

3€

144,00€

6.

Γάντια μιας χρήσεως
(ελαστικά)

24Χ 100τεμάχια

4,00€/100τεμάχια

96,00€

7.

Ωτοβύσματα σιλικόνης

48 ζεύγη

2,00 €

96,00 €

8.

Γυαλιά ασφαλείαςμε βραχίονες

65

10,00 €

650,00 €

9.

Γυαλιά ασφαλείας με ελαστικό
ιμάντα προσαρμογής

24

10,00 €

240,00 €

10.

Ποδονάρια

240 τεμάχια

0,20 € / τεμάχιο

48,00€

11.

Καπέλα

65

25,00 €

1.625,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

8.947 €

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 3.273,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
Συνολικό
Ποσότητα (τεμάχια Προεκτιμώμενη τιμή
προεκτιμώμενο
Είδος
α/α
ή ζεύγη)
μονάδας χωρίς ΦΠΑ
κόστος χωρίς
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ
1.

Φιλτρο-μάσκες ενεργού
άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής

108

3,00 €

324,00 €

2.

Μάσκες μισού προσώπου με
φίλτρα

36

20,00 €

720,00 €

3.

Μάσκες ολόκληρου
προσώπου με φίλτρα

4

75,00 €

300,00 €
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4.

Φίλτρα για μάσκες προσώπου

108

12,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ

1.296,00 €
2.640,00€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.440,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 11.705,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.

Είδος

α/α

Ποσότητα (τεμάχια
ή ζεύγη)

Προεκτιμώμενη τιμή
μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό
προεκτιμώμενο
κόστος χωρίς
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε
1

Μπουφάν εργασίας χειμερινό

36

80,00 €

2.880,00 €

2.

Τζάκετ εργασίας αδιάβροχο

36

110,00 €

3.960,00 €

3.

Γιλέκα με τσέπες

65

40,00€

2.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε

9.440€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.320,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 5.356,80€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.

Είδος

α/α

Ποσότητα (τεμάχια
ή ζεύγη)

Προεκτιμώμενη τιμή
μονάδας χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό
προεκτιμώμενο
κόστος χωρίς
ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ
1.

Παντελόνια εργασίας

65

30,00 €

1.950,00 €

2.

Πουκάμισα εργασίας
μακρυμάνικα

65

20,00€

1.300,00 €

3.

Μπλουζάκια εργασίας τύπου
Πόλο

65

10,00 €

650,00 €

4.

Τσάντες μεταφοράς
εξοπλισμού

3

140,00 €

420,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ

4320,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

33.637,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

41.709,88 €

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών αναφέρονται στην Ενότητα Δ.

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 5.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 7.254,00€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ Α
α/α
1.

ΕΙΔΟΣ
Μποτάκια ασφαλείας δερμάτινα
αδιάβροχα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

65 ζεύγη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ……………………….€
Φ.Π.Α. 24% ……………………….€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ) ………………………..€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.440,0000€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 3.025,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ Β
α/α
1.
2.
3.
4.

ΕΙΔΟΣ
Γαλότσες γόνατος ασφαλείας
Γαλότσες γόνατος ασφαλείας
άκαυστες
Γαλότσες γόνατος
Μπότες από PVC με ενσωματωμένο
παντελόνι

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

36 ζεύγη
4 ζεύγη
36 ζεύγη
2 ζεύγη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

……………………….€

Φ.Π.Α. 24%

……………………….€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ)

………………………..€
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Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.947,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 11.094,28€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ Γ
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Κράνη από ABS με ασπίδιο

36 τεμ.

2.
3.

Κράνη από ABS με υποδοχη φακού
Γάντια δερματοπάνινα

12 τεμ.
72 ζεύγη

4.

Γάντια νεοπρενίου

48 ζεύγη

5.

Γάντια νιτριλίου

48 ζεύγη

6.

Γάντια μιας χρήσεως (ελαστικά)

7.

Ωτοβύσματα σιλικόνης

48 ζεύγη

8.

Γυαλιά ασφαλείαςμε βραχίονες

65 τεμ.

9.
10.
11.

Γυαλιά ασφαλείας με ελαστικό
ιμάντα προσαρμογής
Ποδονάρια
Καπέλα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

24 Χ 100τεμ.

24 τεμ.
240 τεμ.
65 τεμ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

……………………….€

Φ.Π.Α. 24%

……………………….€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ)

………………………..€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 3.273,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ Δ
α/α
1.
2.
3.
4.

ΕΙΔΟΣ

Φιλτρο-μάσκες ενεργού άνθρακα με
βαλβίδα εκπνοής
Μάσκες μισού προσώπου με
φίλτρα
Μάσκες ολόκληρου προσώπου με
φίλτρα
Φίλτρα για μάσκες προσώπου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

108 τεμ.
36 τεμ.
4 τεμ.
108 τεμ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

……………………….€

Φ.Π.Α. 24%

……………………….€
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ)

………………………..€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 9.440,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 11.705,60€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ Ε
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Μπουφάν εργασίας χειμερινό

36 τεμ.

2.

Τζάκετ εργασίας αδιάβροχο

36 τεμ.

3.

Γιλέκα με τσέπες

65 τεμ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

………………………€

Φ.Π.Α. 24%

……………………….€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ)

………………………..€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.320,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 5.356,80€ ΚΑΕ 5258- Ε.Φ. 31-110.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
α/α
1.
2.
3.
4.

ΕΙΔΟΣ

Παντελόνια εργασίας
Πουκάμισα εργασίας μακρυμάνικα
Μπλουζάκια εργασίας τύπου Πόλο
Τσάντες μεταφοράς εξοπλισμού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

65 τεμ.
65τεμ.
65 τεμ.
3 τεμ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

………………………..€

Φ.Π.Α. 24%

………………………..€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( ΜΕ ΦΠΑ)

………………………..€
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Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές για μέσα ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας

Είδος

α/α

Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ Α
1.

Μποτάκια
δερμάτινα
αδιάβροχα
ασφαλείας

Κατηγορία υποδήματος: S3 (αδιάβροχο) SRC (προστασία δακτύλων και σόλας).
Ημιάρβυλο από μαύρο δέρμα πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστόμετρων, αδιάβροχο,
αντιστατικό με ελαφριούς και μαλακούς πάτους, χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα.
Να παρέχει προστασία σόλας από τη διάτρηση (με τη χρήση μη-μεταλλικών
μερών), καθώς και προστασία δακτύλων (με τη χρήση μη-μεταλλικών μερών)
έναντι κρούσης έως 200 J.
Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στα πετρελαιοειδή (αύξηση
όγκου: μικρότερη ή ίση του 0,5 %), αντιολισθητική (αντίσταση ολίσθησης σε
επίπεδο κεραμικό δάπεδο με νερό και απορρυπαντικό: μεγαλύτερη ή ίση του 0,40,
σε επίπεδο μεταλλικό δάπεδο με γλυκερίνη: μεγαλύτερη ή ίση του 0,20).
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, σύμβολο S3.
Να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ-ISO20345, επιπλέον των ανωτέρω
απαιτήσεων.
Μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα: από 38 έως 48.

ΤΜΗΜΑ Β
2.

Γαλότσες
γόνατος
ασφαλείας

Από υλικό πολυουρεθάνη. Με προστασία σόλας από τη διάτρηση από συνθετικό
υλικό, με προστασία δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J από συνθετικό υλικό, με
εσωτερικό φοδράρισμα, αντιολισθητική σόλα νιτριλίου και τακούνι απορρόφησης
μηχανικής ενέργειας. Χωρίς μεταλλικά μέρη.
Να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου: EN ISO 20345.
Μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα: από 38 έως 48.

3.

Γαλότσες
γόνατος
ασφαλείας
άκαυστες

Από υλικό πολυουρεθάνη. Με προστασία σόλας από τη διάτρηση από συνθετικό
υλικό, με προστασία δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J από συνθετικό υλικό, με
εσωτερικό φοδράρισμα, αντιολισθητική σόλα νιτριλίου και τακούνι απορρόφησης
μηχανικής ενέργειας, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, το ηλεκτρικό ρεύμα και
τους υδρογονάνθρακες.
Να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου: EN ISO 20345.
Μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα: από 38 έως 48.

4.

Γαλότσες
γόνατος

Από υλικό PVC. Με εσωτερικό φοδράρισμα, αντιολισθητικό σόλανιτριλίου και
τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
Χρώμα: Μαύρο ή κίτρινο
Μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα: από 38 έως 48.
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5.

Μπότες από
PVC με ενσωματωμένο
παντελόνι
(σκάφανδρα)

Από PVC, με ελαστικές τιράντες στήθους, εσωτερικό βαμβακερό φοδράρισμα,
ενσωματωμένες γαλότσες.
Μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα: από 39 έως 47.
Να καλύπτεται το πρότυπο ΕΝ 343.

ΤΜΗΜΑ Γ
6.

Κράνη από
ABS με
ασπίδιο

Κράνη από ABS, για χρήση σε βιομηχανία.
Με αποσπώμενο ασπίδιο προστασίας από υγρά, διαφανές, που μπορεί να
κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη.
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες
μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή
μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω
μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο που στηρίζεται σε τρία σημεία, ενιαίο με το
κεφαλόδεμα, με ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή βαμβακερός ιμάντας
απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο.
Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ (περιορισμένη διάρκεια χρήσης)
Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β (κρούση μέσης
ενέργειας), Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
Πρότυπα: ΕΝ-397για το κράνος.
ΕΝ-166 για το ασπίδιο

7.

Κράνη από
ABS με
υποδοχή
φακού

Κράνη από ABS, για χρήση σε επιφανειακά ή υπόγεια έργα.
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες
μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή
μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω
μέρος του ιμάντα αυχένα. Υποσιάγωνο που στηρίζεται σε τρία σημεία, ενιαίο με το
κεφαλόδεμα, με ρυθμιστή μήκους. Δερμάτινος ή βαμβακερός ιμάντας
απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο.
Με υποδοχή στο εμπρός μέρος για την υποδοχή φακού.
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
Πρότυπα: ΕΝ-397.

8.

Γάντια
δερματο-

Μήκος 22-28 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm
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πάνινα

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα,
μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης
στο άνω μέρος της παλάμης
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 2-1- 2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420.

9.

Γάντια
νεοπρενίου

Μήκος περ.35 εκ., πάχος: 0,75 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νεοπρένιο, εσωτερικά βαμβακερή επένδυση
Αυξημένη αντοχή σε οξέα, βάσεις, οργανικές ενώσεις.
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 3-1- 2-1 εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες
και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374

10.

Γάντια
νιτριλίου

Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερικά βαμβακερή επένδυση
Αυξημένη αντοχή σε υδρογονάνθρακες, οργανικούς διαλύτες
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών
αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες
και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374.2, ΕΝ-374-3

11.

Γάντια μιας
χρήσης
(ελαστικά)

Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο
Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα
προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
Πρότυπα: ΕΝ-374
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12.

Ωτοβύσματα
σιλικόνης

13.

Γυαλιά
ασφαλείαςμε
βραχίονες

Προστασία από θορύβους υψηλής έντασης
Υποαλλεργική, από ελαστομερές υλικό, που δεν χρειάζεται διαμόρφωση με το χέρι
κατά την εφαρμογή. Επαναχρησιμοποιούμενες, με κορδόνι συγκράτησης.
Πεδίο χρήσης: Υγρές ουσίες, χονδρόκοκκη σκόνη. Με αντιθαμβωτική επίστρωση. Με
πλαϊνά προστατευτικά.Να φοριούνται πάνω από γυαλιά οράσεως.
Πρότυπα: EN166, EN170.

14.

Γυαλιά
ασφαλείας με
ελαστικό
ιμάντα
προσαρμογής

Για προστασία έναντι χτυπημάτων και της ακτινοβολίας UV.
Με ανεπίστροφο σύστημα εξαερισμού. Να φοριούνται πάνω από γυαλιά οράσεως.
Με αντιθαμβωτική επίστρωση (AF).Με αντιχαρακτική επίστρωση (AS).
Χρώμα φακού: Διάφανο PC.
ΕΝ 166.

15.

Ποδονάρια

Ποδονάρια μπότας μιας χρήσης, από πολυαιθυλένιο, με περιμετρικό λάστιχο.

16.

Καπέλα

Καπέλα υφασμάτινα με εύκαμπτο περιμετρικό γείσο, αδιάβροχα με διαπνέουσα
μεμβράνη, με κορδόνι ρυθμιζόμενο.
Χρώμα: μονόχρωμα, σε χρώμα χακί ή πράσινο ή γκρι.

ΤΜΗΜΑ Δ
17.
Φιλτρομάσκες
ενεργού
άνθρακα με
βαλβίδα
εκπνοής
18.

Μάσκα τύπου FFP3 (έναντι σωματιδίων) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης
σκόνης τύπου 3 με ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό
Σήμανση: CE, FF(=FilteringFacepiece)- FFP3, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.
Να πληρούν τα πρότυπα: EΝ-149:2001+A1:2009.

Μάσκες
μισού
προσώπου
με δύο
φίλτρα

Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων,
αμμωνία, σωματίδια,

19.

Μάσκες
ολόκληρου
προσώπου με
δύο φίλτρα

Πεδίο χρήσης: για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων,
αμμωνία, σωματίδια.
Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο
συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Με δυνατότητα προσαρμογής δύο
φίλτρων στα πλάγια.
Να πληρούν τoπρότυπo: ΕΝ-136.

20.

Φίλτρα για
μάσκες
προσώπου

Ανταλλακτικά φίλτρα για τις υπό προμήθεια μάσκες (α/α 2 και 3). Ο τύπος του
φίλτρου να προσαρμόζεται και στους δύο ανωτέρω τύπους μασκών.

Μάσκα από συνθετικό υλικό. Με σιλικονούχο ελαστικό υλικό στην υποδοχή της
αναπνευστικής οδού. Με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει το μισό πρόσωπο. Με
δυνατότητα προσαρμογής δύο φίλτρων στα πλάγια. Να είναι διαθέσιμη σε
τουλάχιστον δύο μεγέθη.
Να πληρούν τoπρότυπo: EN-140.

Τύπος φίλτρου: ΑΒΕΚ2 Ρ3
(Α=χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών
Β=γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών
Ε=κίτρινο: έναντιHCl (Hydrogen Cloride), H2S (Hydrogen Sulfide)
Κ=πράσινο: έναντι αμμωνίας
Ρ=λευκό: έναντι σωματιδίων).
Σήμανση: Τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως
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φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, και θα φέρουν σήμανση με χρωματικό
κώδικα.
Διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη τουλάχιστον.
Να πληρούν τα πρότυπα: ΕΝ-143, EN14387, και να είναι πιστοποιημένα κατά AS/NZS
1716:2002.
ΤΜΗΜΑ Ε
21.
Μπουφάν
Εργασίας
χειμερινό

22.

Τζάκετ
εργασίας
αδιάβροχο

23.

Γιλέκα
εργασίας με
τσέπες

ΤΜΗΜΑ ΣΤ
24.
Παντελόνια
εργασίας

25.

Πουκάμισα
εργασίας
μακρυμάνικα

26.

Μπλουζάκια
εργασίας
τύπου Πόλο

27.

Τσάντες
μεταφοράς
εξοπλισμού

Μπουφάν εργασίας από ύφασμα πολυεστέρα 100% με επίστρωση πολυουρεθάνης,
φόδρα από νάϋλον 100%, εσωτερική επένδυση από υλικό πολυεστέρα 100%.
Βάρος 200 g/m². Κατασκευασμένο με θερμοσκληρυνόμενες/συγκολλημένεςραφές.
Με αντανακλαστικά ένθετα και ενίσχυση στους αγκώνες.
Με τουλάχιστον δύο εσωτερικές τσέπες. Με πολλαπλές τσέπες εξωτερικά.
Με πτυσσόμενη ρυθμιζόμενη κουκούλα.
Με ρυθμιζόμενη μέση, ρυθμιζόμενες μανσέτες και αερισμό στις μασχάλες.
Με φερμουάρ YKK και επιπλέον κλείσιμο με Velcrο.
Χρώμα: Γκρί ή μαύρο ή μπλε ή συνδυασμό αυτών.
Να καλύπτεται το Πρότυπο: EN 343:2003+A1:2007, κατηγορία 3 ως προς την
αδιαβροχοποίηση, κατηγορία 3 ως προς τη διαπνοή.
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι από 44 ως 60, ή από Sως 3XL.
Τζάκετ εργασίας αδιάβροχο, από ύφασμα 100% πολυεστέρα με φόδρα από νάυλον.
Κατασκευασμένο με θερμοσκληρυνόμενες/συγκολλημένες ραφές, με φερμουάρ
YKK και με πολλαπλές τσέπες.
Με πτυσσόμενη ρυθμιζόμενη κουκούλα, ρυθμιζόμενη μέση, ρυθμιζόμενες
μανσέτες.
Με αποσπώμενη εσωτερική επένδυση η οποία φοριέται και αυτόνομα, από
ύφασμα 100% νάιλον με επένδυση πολυεστέρα, με φερμουάρ ΥΚΚ, αποσπώμενα
μανίκια και δύο τουλάχιστον τσέπες.
Να τηρεί τα πρότυπα: EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007.
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι από 44 ως 60, ή από Sως 2XL.
Από υλικό 100% πολυεστέρα ripstopβάρους 180 g/m2, αδιάβροχο, με πολλαπλές
τσέπες.
Με εσωτερική επένδυση για προστασία από το κρύο.
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι απόSως 3ΧL.
Σύνθεση υφάσματος: 100% & βαμβάκι
Τουλάχιστον 6 τσέπες.
Χρώμα: Μαύρο.
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι από S ως 3XL.
Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι, 125 gr/m2±5g/m2,Νηματοβαφή
Δύο τσέπες στο στήθος
Χρώμα: Μπλέ
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι από S ως 3XL.
Σύνθεση υφάσματος: 100% βαμβάκι, 180 gr/m2±5g/m2
Χρώμα: Μπλέ ανοιχτό ή γκρί ή γραφίτης.
Τα μεγέθη που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα είναι από S ως 2XL.
Κατασκευασμένες εξωτερικά από σκληρό υλικό, στεγανές σε νερό και σκόνη, με
βαλβίδα αυτόματης αποσυμπίεσης.
Χωρητικότητα: τουλάχιστον 40 λίτρα.
Με αφρώδη επένδυση εσωτερικά.
Με αναδιπλούμενη λαβή και ροδάκια μεταφοράς.

ΑΔΑ: 7ΝΞΝ4653Π8-2ΣΝ

18PROC003603507 2018-08-27
-41-

Με κλειδαριά.
Χρώμα: Μαύρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ):
- Ονομασία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00015996]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Τ. Κ: Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 101 92
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σ.Ράρρα (για γενικούς όρους διαγωνισμού) & Σόνια Ελευθεριάδου
/Ελένη Γλύπτη ( για τεχνικές προδιαγραφές)
- Τηλέφωνα: 213 1513 439, 213 1513 765, 213 1513823 763.
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.rarra@prv.ypeka.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.ypeka.gr
Β. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών CPV):
Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(CPV): 18100000-0, 18130000-9, 18832000-0
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Τμήμα Α, Τμήμα Β, Τμήμα Γ, Τμήμα Δ,
Τμήμα Ε, Τμήμα ΣΤ.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
2
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
 δωροδοκία10,11·
 απάτη12·
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·


νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
18
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση») 20;

Εάν ναι,
περιγράψτε
λήφθηκαν 21 :

τα μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
23
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): 24
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα [] Ναι [] Όχι
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
λήφθηκαν: […….............]
(«αυτοκάθαρση»);
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
26
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
27
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
περιστάσεις
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα (περ. γ΄ , παρ.2, του
[.......................]
άρθρου 73 του ν.4412/2016);
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
3

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων ατόμων.
4

5
6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
9 Όπως 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).
10
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 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).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
8

ΑΔΑ: 7ΝΞΝ4653Π8-2ΣΝ

18PROC003603507 2018-08-27
-54-

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
13
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
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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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την
τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει
τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται
χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42
Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
43
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
46
47
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Ημερομηνία έκδοσης
……………………………..
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……./ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /........................... του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

