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Πιστώσεων (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μετανα-

α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»
β. ΠαΔ 8-8/1979/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Περί Δαπανών»
γ. Π.Δ.378/87 «Αποφαινόμενα Όργανα ΥΠΕΘΑ»
δ. Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων,
στο Μέρος που Εξακολουθεί να ισχύει με το Ν. 4412/16»
ε. Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια και Άλλες Διατάξεις»
στ. Κ.Υ.Α. 44009/13 «Καθορισμός Τρόπου Πληρωμής Δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από Λογαριασμούς Έργων που Τηρούνται στην ΤτΕ»(ΦΕΚ Β’
2595/15 Οκτ 2013)
ζ. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΕποπτείαςΔημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις, στο Μέρος που Εξακολουθεί να Ισχύει με
το Ν.4378/16»
η. Ν.4320/15 «….Τροποποίηση Διατάξεων του Ν.4281/14…..»
θ. ΚΥΑ: 134453 «Ρυθμίσεις για τις Πληρωμές του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» (ΦΕΚ Β’ 3857/23 Οκτ 15)
ι. Ν.4368/16 «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και
Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 21)
ια. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24-25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 147)
ιβ. N.4446/16 (Άρθρα 75-91)
ιγ. Π.Δ.80/16«Περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄
145)
ιδ. Φ.900/11/127464/Σ.315/11 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΟΜ
ιε. Φ.000/8/245258/Σ.37/07 Μαρ 16/ΚΥΑ «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης» (ΦΕΚ Β΄ 630/9 Μαρ 16)
ιστ. ΥΑ 57654: «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης
του ΚΗΜΔΗΣ του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.» (ΦΕΚ Α΄ 1781/23 Μαι 17)
ιζ. Υπ.Αρίθμ.:82350/9 Αυγ 16/ΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 2451)
ιη. Φ.830/60/918814/Σ.5965/2 Σεπ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
ιθ. Φ.800/175/136756/Σ.2694/14 Σεπ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
κ. Ν.4456/17(Άρθρο 39): Τροποποίηση Άρθρου 19 του Ν.4374/16 και
του Άρθρου 14 του Ν.4332/15
κα. Φ.830/21/986161/Σ.2934/12 Ιουν 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
ΣΧΕΤ.:

-2κβ. Α.Π.: 654/15 Ιουν 17/Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
κγ. Φ.890/84/990300/Σ.3678/21 Ιουλ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2α
κδ. Α.Π.:898/26 Ιουλ 17/Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
κε. Α.Π.930/1 Αυγ 17/MIS:5009773/Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π./ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
κστ. Α.Π.Φ.060.310/5/56141/Σ.12716/07 Αυγ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
κζ. Α.Π.88232/09 Αυγ 17/MIS:5009773/ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. (ΑΔΑ: 723Η465Χ18-37Δ)
κη. Φ.890/97/993491/Σ.4294/23 Αυγ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο
κθ. Φ.814/205/119410/Σ.5823/10 Οκτ 17/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ1
λ. Υ.Α. Φ.092/8/66625/Σ.15516 (ΦΕΚ Β΄ 3495/5 Οκτ 17)
λα. Φ.830/56/999997/Σ.5711/18 Οκτ 17/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
λβ. Φ.060.310/6/71859/Σ.17035/19 Οκτ 17/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
λγ. Φ.900/550/476959/Σ.3025/26 Οκτ 17/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
λδ. Φ.814.1/373/542214/Σ.4045/30 Οκτ 17/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ (Γ2)/1α
1.
Αφού λάβαμε υπόψη τα (α) έως (κβ) σχετικά και κατόπιν των (κγ) και
(κδ) ομοίων
συγκροτούμε
επιτροπή αποτελούμενη από τους παρακάτω Αξκούς:
α.
β.
γ.

Λγο (ΜΧ) Ρουσάκο Γεώργιο
Λγο (ΜΧ) Γκαντολούδη Ιωάννη
Μ.Λχία (ΜΧ) Ζαφείρη Αφροδίτη

ως πρόεδρο,
και
ως μέλη

η οποία συνερχόμενη με μέριμνα του προέδρου την 21 10:00 Δεκ 17 στην έδρα
του 80 ΤΜΧΕΘ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης
για την «Επισκευή του Τμήματος Περίφραξης στο Κέντρο Υποδοχής
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ΚΩ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
2.
Η ανάθεση να γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και λοιπών θεσμικών
κειμένων συναφών με τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
3.
Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (μειοδότη/αναδόχου),
θα γίνει με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή όπως προκύπτει από τον
τύπο αξιολόγησης προσφερόμενων τιμών σύμφωνα με την ανάλυση στους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος.
4.
διαγωνισμού:

Χρονικές προθεσμίες και λοιπές λεπτομέρειες του συνοπτικού

α. Η συνολικά εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των
1.100,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
β. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής των φακέλων
δικαιολογητικών και τεχνικής-οικονομικής προσφοράς η 21 10:00 Δεκ 17.
γ. Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής,
αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών-οικονομικών προσφορών 21 10:00 Δεκ
17.
δ. Η λήψη των εγγράφων του συνοπτικού διαγωνισμού από
την έδρα του Τάγματος, Στρ/δο ¨ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ Πυλί Κως, Τηλ.

-32242056476 ή στο e-mail του Τάγματος (tmxe880@yahoo.gr), θα πραγματοποιηθεί
με μέριμνα τους. Επίσης μπορούν να ζητήσουν διευκρινιστικές πληροφορίες στο
4ο Γραφείο της στρατιωτικής υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
5.
Οι φάκελοι του διαγωνισμού με όλα τα δικαιολογητικά (πρακτικό,
εισήγηση, κλπ.) να υποβληθούν αμέσως μετά το πέρας αυτού στο 4ο Γρ., για την
έκδοση δγής κατακύρωσης.
6.
Στον Πρόεδρο της επιτροπής αποστέλλονται Γενικοί και Ειδικοί Όροι
συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β» αντίστοιχα.
7.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.
Ακριβές Αντίγραφο

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης Ιωάννης
Αξκός 4ου Γραφείου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού
«Β» Ειδικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ανχης (ΜΧ) Δοξόγλου Δημήτριος
Διοικητής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
11 Δεκ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830/129/4264/Σ.1147
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Δικαιούμενοι συμμετοχής1 - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ2 και
άλλες διεθνείς συμφωνίες
1.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α.

Κράτος - μέλος της Ένωσης.

β.

Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.).

γ.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ3, 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.
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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και
τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Πάροχος Υπηρεσιών»
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων παρόχων
υπηρεσιών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν την προσφορά τους.
4.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοι1

Ν.4412/16, άρθρα 19 και 25
Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α' 139)
3
Νοείται η Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139)
2

./.
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νοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή,
εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 2ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.
Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα.
Όλα τα αντίγραφα που περιλαμβάνονται στην προσφορά και έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προ-

γ.

Ο αριθμός της διαδικτυακής ανάρτησης.

δ.

Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

ε.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

μήθεια.

3.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α.
Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία.
β.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, κ.ά., ζητούμενα
από τους γενικούς και ειδικούς όρους και από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ.
Tα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4.

Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος.

./.

A -3
5.
Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
6.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνον
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
7.

Οι προσφορές πρέπει:

α.
Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, διορθώσεις
κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών.
β.
αριθμητικά.
γ.

Να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή, καθαρά, ολογράφως και
Να είναι σαφείς και πλήρεις.

8.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων αν απαιτηθούν,
βαρύνουν την Υπηρεσία (άρθρο 77 Ν.4270/14).
Άρθρο 3ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στους ειδικούς όρους και κατ΄ ελάχιστο μέχρι την
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
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4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που
αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να
μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής.
5.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί
να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
6.
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά
του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος
της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
α.

Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

β.
Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή
δικαστική ενέργεια.
Άρθρο 4ο
Αντιπροσφορές
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5ο
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1.
Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση :
α.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% (σχετικό άρθρο 13 του παρόντος) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.
.
β. Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται στο Ν. 1599/86 (άρθρο 8 παρ.
4), όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία
περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει σήμερα και στην
οποία:
(1)
ποία συμμετέχουν.

Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην ο-

(2) Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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(β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3
της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(δ) Νομιμοποίηση εσόδων, από παράνομες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
(στ) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3)

Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους:
(α)

Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώ-

χευσης.
(β) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, δηλώνονται σαφώς, οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι (με οποιαδήποτε
σχέση) στην επιχείρηση.
(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση.
(δ) Δεν τελούν υπό εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή
σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία).
2.
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν επίσης, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”,
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι:
α.
Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο τους,
μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73.
β.

Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
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γ.
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών
της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
δ.
Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
ε.
Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όπως και των διατάξεων που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς και
τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην περίπτωση που το
προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις, από αυτά που
καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες στην προσφορά των προμηθευτών.
στ. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.
ζ.
Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
3.
Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, για το λόγο
αυτό απαιτείται να προσκομίσουν στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα παρακάτω
δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης:
α.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

β.

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

5.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος που συμμετέχει
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση.
6. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά
τους παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων
προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 7ο
Προσφερόμενες Τιμές
1.
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν
είναι μικρότερο του πέντε.
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3.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5.
Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο ανάδοχο. Ως ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά θεωρείται εκείνη, η οποία είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα
ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα
παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά
από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
6.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές / πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 8ο
Αποσφράγιση Προσφορών

1.
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
2.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
3.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από την επιτροπή, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση ή ανάλογη επισήμανση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά, εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει
κατάλληλο προς τούτο μηχάνημα, άλλως μονογράφονται. Επισημαίνεται ότι στην
οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Επειδή ορισμένες φορές λόγω μεγέθους των οικονομικών προσφορών η
διάτρηση δεν είναι εφικτή, οι φάκελοι μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή και
γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρακτικό αποσφράγισης.
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β.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μετά την διάτρηση / επισήμανση τους μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την
αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
γ.
Η διάτρηση / επισήμανση δύναται να περιλαμβάνει τον αριθμό της
διαδικασίας, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της και την ημερομηνία αποσφράγισης και παραλαβής των προσφορών των διαγωνισμών π.χ 295 9-21-04-74.
δ.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
ε.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία.
4.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων
στον διαγωνισμό, των προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Το παραπάνω δικαίωμα δύναται να εξασκηθεί μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της αποσφράγισης των προσφορών για την άσκηση
τυχόν ενστάσεων και προσφυγών.
5.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του παρόντος, την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών μειοδότη, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν, μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της αποσφράγισης τους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης
των προσφορών.
Άρθρο 9ο
Αξιολόγηση Προσφορών - Κριτήρια Ανάθεσης
1.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι Ειδικοί Όροι της διαδικασίας. Η τελική
επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, κατά περίπτωση, γίνεται τελικά,
εκ των οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές,
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι
απαιτείται χρηματοδοτική, οικονομική και παραγωγική - εμπορική επάρκεια των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό [δήλωση άρθρου 5 παρ.1β(5)] .
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2.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, δεν
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους Eιδικούς Όρους, κατά περίπτωση,
η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
3.
Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11
του παρόντος και στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
Άρθρο 10ο
Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο,
με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, είτε
την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται
στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.
Άρθρο 11ο
Δικαιολογητικά Μειοδότη
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Τάγμα ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό πάροχο
υπηρεσιών»), να υποβάλει εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
του άρθρου 5 της παρούσας37. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό πάροχο
υπηρεσιών να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με τo άρθρο 5 της παρούσας είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον είχε προσκομισθεί
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα τις παρ. 1α του άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 5 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής όπως αναγράφονται στο ίδιο άρθρο, ο προσωρινός
πάροχος υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα τις παρ. 1α του
άρθρου 5 της παρούσας, εφόσον είχε προσκομισθεί και, με την επιφύλαξη του άρθρου της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληρεί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Τάγματος για τη λήψη απόφασης είτε για
την κήρυξη του προσωρινού παρόχου υπηρεσιών ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105 (Ν. 4412/16).
Άρθρο 12ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης
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1.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
α.

Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιμές.

β.

Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

γ.
Τη συμφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης με τους όρους
της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
δ.

Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Άρθρο 13ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται
σε ευρώ (€).
2.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (Προσθήκη «1/Α») και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητάει η διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες,
σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο
μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
4.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2»).
5.
Σε περίπτωση που με την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται και
εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβο-
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λής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής(Προσθήκη «3/Α»), που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
6.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην
Τράπεζα.
7.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και
το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
8.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2286/95 και
στα άρθρα 23 και 25 του 4412/16Κ.Π.Δ.)
9.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα
υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος (Προσθήκες «1/Α», «2/Α» και «3/Α»).
10. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών καθαριότητας, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Άρθρο 14ο
Κρατήσεις - Έξοδα
1.
Οι κρατήσεις και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή, καθορίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού.
2.
Από τον προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε
ποσοστό 8%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.
2198/94.
3.
Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
Άρθρο 17ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις - Εξαιρέσεις
1.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία που
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου
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για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό υλικό, στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.
3.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α.
Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή τα συμβατικά είδη δεν φορτώθηκαν
ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς θα προσδιορισθούν
στη σύμβαση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του προσωπικού της εταιρείας.
(2) Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή
που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.
(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια.

(6) Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση
της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από προμηθευτή πρώτων υλών.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

5.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή
μέρος του υλικού που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης
ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του υλικού και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του
αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου. Η κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:
α.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
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β.
Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε
βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής
του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ.
Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας
του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το υλικό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
ε.
Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που η προμήθεια
υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
6.
Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτού εκπτώτου από τη σύμβαση
μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συμβατικού είδους μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή.
7.
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής ευθύνεται και για
κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί / προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
8.
Επίσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας
του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
εναντίον του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
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9.
Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών, η επιτροπή ελέγχου και
παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
10. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν του εργολήπτη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο εργολήπτης δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
11. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
12. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτού με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο έχων
την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με
άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
13. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται,o προμηθευτής ευθύνεται και
για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας / Δημοσίου από
την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
14. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
15. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.
16. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του
προμηθευτή.
17. Σε περίπτωση έκπτωσης του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
18. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.
Άρθρο 18ο
Τρόπος Πληρωμής
1.
Είναι δυνατή η διάθεση προκαταβολής σε ποσοστό έως 15% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη
νομοθεσία περί προμηθειών / παροχών υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος (συμβαλλόμενος) έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών
και έχει υποβάλει το σύνολο των αιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2.
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει με ΤΧΕ, όπως επακριβώς καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού.
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3.
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται στο
τέλος του μήνα, με την τιμολόγηση αυτών, στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον όρο
ότι η παράδοση των εκτελουμένων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση και για το αναλογούν ποσό, μέσω του οικείου ΕΛΔΑΠ. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά
δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
4.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1699 «Αμοιβές Νομικών Προσώπων» και εντάσσονται στο Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2017 του
Ειδικού Φορέα 11-590.
5.
Σε περίπτωση ένταξης του εν λόγω έργου στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) ,η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση και παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, απολογιστικά, με ηλεκτρονική πληρωμή, στο όνομα του αναδόχου από τον
Υπόλογο Διαχειριστή με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών της
περιοχής του, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, εφόσον
υποβληθούν αρμοδίως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
6.
Σε περίπτωση έναρξης του έργου εντός του μηνός, τότε η πληρωμή του
(1) πρώτου τιμολογίου θα γίνει κατ’ αναλογία ημερών. Οι μέρες του μήνα ορίζονται
σε (30) τριάντα.
7.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, στις προμήθειες εσωτερικού και εξωτερικού, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο, αρκεί αυτό να αναφέρεται στους ειδικούς όρους της παρούσας.
8.
Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα η προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και
οφείλει τόκους:
α.
Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες
από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή
β.
Εάν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) μέρες
από την παραλαβή του τιμολογίου. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο
που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά οκτώ (8) ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).
9.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α.
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
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β.

Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

γ.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
9.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων,
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
10. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται για την προμήθεια του υλικού με
κρατήσεις 4,22032%, υπολογιζόμενες επί της καθαρής αξίας του εκάστοτε
τιμολογίου, οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω:
α.

Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4,00%

β.

Υπέρ Χαρτοσήμου

0,086%

γ.

Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου

0,01672%

δ.

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

0,06%

ε.

Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Άρθρο 19ο
Ενστάσεις – Προσφυγές

1. Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10.
2. Συμπληρωματικώς:
α. Ένσταση
(1)

Υποβάλλεται:

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
(β) Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή για όταν
στρέφεται κατά της διακήρυξης, μέχρι 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
(γ) Ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει
εντός προθεσμίας 5 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψή της.
(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται (με την κατάθεση
της ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
β. Προδικαστική Προσφυγή
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(1) Μετά την 1-1-2017 (ημερομηνία έναρξης του Βιβλίου IV) (άρθρο 376
του Ν.4412/16, παράγραφος 12) για δαπάνες κάτω των ορίων (ποσά μεγαλύτερα
των 60.000,00€ και μικρότερα των κατώτατων ορίων), υποβάλλεται προδικαστική
προσφυγή.
(2) Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10.
γ. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των
Συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 20ο
Δαπάνες Δημοσίευσης
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης εάν
απαιτηθεί βαρύνουν την Υπηρεσία.
Άρθρο 21ο
Λοιποί Όροι
1.
Όπου από τους όρους του διαγωνισμού, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως
πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.
2690/99 και στα καθοριζόμενα στο Ν. 4250/14, όπως ισχύει σήμερα.
3.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
4.
Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση από το
πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι
προσφορές (οικονομικές - τεχνικές), να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα
αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που
φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική προσφορά: φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή:
φύλλο 5 κ.ο.κ.). Έγγραφα τυχόν εμπιστευτικού χαρακτήρα να μνημονεύονται εμφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη διασφάλιση του απορρήτου τους.
5.
Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τον προμηθευτή σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού
τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς
την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της. Οι προμηθευτές, εφόσον
επιθυμούν εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υπο-
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χρεούνται να το γνωστοποιούν στην Υπηρεσία με την υποβολή της οικονομικής
προσφοράς τους. Προ της υπογραφής της σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της σύμβασης εκχώρησης, προκειμένου να ελέγχεται
από το Νομικό Γραφείο της Δνσης. Το επίσημο πλέον κείμενο θα αναγράφεται στο
κείμενο της σύμβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
7.
Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
8.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.
Ανχης (ΜΧ) Δοξόγλου Δημήτριος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης Ιωάννης
Αξκός 4ου Γραφείου

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

80 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
11 Δεκ 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.830/129/4264/Σ.1147
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.
Η παρούσα Προδιαγραφή Παροχής Υπηρεσιών καλύπτει τις απαιτήσεις
για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και την απαιτούμενη εργασία για την
«Επισκευή του Τμήματος Περίφραξης στο Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) ΚΩ»
2.

Βασικά Στοιχεία της Διαδικασίας:

α.
Οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης θα γίνουν με μέριμνα του 80
ΤΜΧΕΘ/4 Γρ για τη ν. Κω και για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ο

β.
Ο παρακάτω πίνακας, καθορίζει τις βασικές
λεπτομέρειες της διαδικασίας μέχρι και την σύναψη της σύμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

διοικητικές

Διαδικασία της διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
όπως προκύπτει από τον τύπο
αξιολόγησης
προσφερόμενων
τιμών σύμφωνα με την ανάλυση στους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των
κριτηρίων που προβλέπονται στο
Ν.4412/16

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

21 10:00 Δεκ 17

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

80 ΤΜΧΕΘ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών
όπως στους Ειδικούς Όρους.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.100,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

30 ημέρες
«Επισκευή του Τμήματος
Περίφραξης στο Κέντρο Υποδοχής
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ΚΩ»

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η
ελληνική.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ευρώ (€)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του ΜΤΣ
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις οι
ισχύουσες μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή, παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από την κείμενη
νομοθεσία φόρος εισοδήματος.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέχρι ολοκληρώσεως του έργου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ»
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21 Δεκ 17 και ώρα 10:00
60 ημέρες (τουλάχιστον) μέχρι
ολοκληρώσεως συμβατικών
υποχρεώσεων.
Ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει
προσφορά για το σύνολο των
αιτούμενων
(περιγραφόμενων)
υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Προαπαιτούμενα - Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου
1.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένου και
του Ν.
4093/2012), δηλαδή, τη καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την
ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την
ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας που
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διέπει τη λειτουργία της εταιρείας του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
παράβαση του ανωτέρω όρου ο Ανάδοχος θα καλείται για έγγραφες εξηγήσεις.
Αν οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
2.

Επίσης, οφείλει να έχει σε ισχύ:

α.
Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ή
ισοδύναμο, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. Διευκρινίζεται ότι σε
περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο
πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία που
θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο διάστημα που θα υπογραφεί η
σύμβαση.
β.
Πιστοποιητικό συστήματος υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002/BSOHSAS18001:2007 ή ισοδύναμο,
αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο πάροχος
υπηρεσιών οφείλει να προσκομίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα
αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο διάστημα που θα υπογραφεί η
σύμβαση.

Άρθρο 3ο
Προσωπικό του Συνεργείου Συντήρησης
1.
Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολήπτης πρέπει να είναι υγιές
και εκπαιδευμένο στη χρήση των μηχανημάτων - συσκευών, που απαιτούνται.
2.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό
ειδικευμένο και άψογο από πλευράς συμπεριφοράς τόσο προς το προσωπικό
των ΚΥΤ στη ν. Κω και τα όργανά του, όσο και προς αυτούς που συναλλάσσονται
μαζί του και ιδιαίτερα τους παραμένοντες, αλλά και προς τρίτους που βρίσκονται
στους χώρους.
3.
Το προσωπικό να είναι υγιές και να έχει βιβλιάριο Υγείας. Με την
έναρξη της ισχύος της σύμβασης όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του
συνεργείου υποχρεούται με ευθύνη και έξοδα του εργολήπτη να προσκομίσει στη
Διοίκηση του ΚΥΤ στη ν. Κω αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία έχει:
α.

Ακτινογραφία θώρακα, Δερμοαντίδραση Mantoux, Αυστραλιανό

αντιγόνο.
β.
Υποβληθεί στους παρακάτω εμβολιασμούς Διφθερίτιδας-Τετάνου
τύπου ενηλίκου (Τd), Ηπατίτιδας Β (προσκόμιση τίτλου αντισωμάτων).
4.
Το προσωπικό θα πρέπει να διαφυλάσσει το ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ / ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ.

ΤΩΝ

5.
Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν
δημιουργείται μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της
Εταιρίας, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με
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τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. Ο
ανάδοχος είναι και παραμένει εργοδότης του προσωπικού του. Ούτε ο μέλλον
αντισυμβαλλόμενος ούτε το προσωπικό του δεν θα έχουν σύμβαση εργασίας με
την Στρατιωτική Υπηρεσία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από
υπόδειξη της Επιτροπής Ελέγχου ή της Διοίκησης του ΚΥΤ στη ν. Κω, έχει το
δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε
προσώπου θεωρεί ακατάλληλο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 60 μέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Λοιπά, όπως καθορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία.
2.

Επίσης, οι προμηθευτές επιβαρύνονται με:

α.
Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα,
όπως αυτά καθορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας,
μέχρι την οριστική παράδοση τους στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής.
β.

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων

κτλ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Οικονομική Προσφορά
1.
Μειοδότης θα
προσφερόμενη τιμή (ΠΤ).

αναδειχθεί

εκείνος

με

την

χαμηλότερη

ΑΡΘΡΟ 8ο
Διαδικασία Διαγωνισμού
1.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

2.
Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την
εξής σειρά, ήτοι:
α.

Έλεγχος δικαιολογητικών.

β.

Έλεγχος τεχνικής προσφοράς (υποστηρικτικής αλληλογραφίας).

γ.

Έλεγχος οικονομικής προσφοράς.

3.
Η κατακύρωση ως επιβεβαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
δεσμεύει το μειοδότη για υπογραφή της σύμβασης εντός προκαθορισμένης από
την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας με την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτομερώς στους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους της παρούσης διαδικασίας.
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4.
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει αρμοδίως την εισήγησή της με το
Πρακτικό της και συνημμένα τα δικαιολογητικά του μειοδότη.
5.
Ο Δκτής του 80 ΤΜΧΕΘ εκδίδει κατακυρωτικές αποφάσεις και καλεί το /
τους μειοδότες προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Λοιποί Όροι
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγος (ΜΧ) Γκαντολούδης Ιωάννης
Αξκός 4ου Γραφείου

Ανχης (ΜΧ) Δοξόγλου Δημήτριος
Διοικητής

