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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πόλη

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχυδροµικός Κωδικός

60132

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

GR125

Τηλέφωνο

2351351245, 2351351246, 2351351338

Φαξ

2351351221

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr , p.banagi@pieria.pkm.gov.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Πιερίας —
Τµήµα Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 – Κατερίνη
Τηλ. 2351351245, 2351351246 — Φαξ 2351351241
Αναστασία

Χανδόλια,

Μπαναγή

Παναγούλα

εισηγήτριες
e-mail:a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr ,
e-mail: p.banagi@pieria.pkm.gov.gr
Θωµαή Πιπερίδου, προϊσταµένη
e-mail:t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (µη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτοµέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση στην διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr
β)

ης

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση 28 Οκτωβρίου 40 Κατερίνη ΤΚ 60132.
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1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
για τη σύναψη συµφωνίας – πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους
της παρούσας..

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβασης βαρύνει τον Κ.Α.Ε.:
1111 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2020 και 2021 του Φορέα 721.

1.3
1.3.1

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο

Αντικείµενο της συµφωνίας – πλαίσιο είναι η ανάδειξη προµηθευτή/ών, ο οποίος θα αναλάβει, ως
αντισυµβαλλόµενος σύµβασης την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτικών
µηχανηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για ένα έτος.

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων (CPV) :
30192000-1

Προµήθειες ειδών γραφείου

30199000-0

Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

22600000-6

Μελάνη

1.3.2

Αριθµός συµβαλλοµένων οικονοµικών φορέων

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο µε τρεις
οικονοµικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτε για ένα ή
περισσότερα τµήµατα αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης µικρότερου αριθµού οικονοµικών φορέων, µπορεί να
συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε λιγότερους (π.χ. έναν ή και δύο οικονοµικούς φορείς).

1.3.3

Υποδιαίρεση συµφωνίας-πλαίσιο σε τµήµατα

Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται σε Τµήµατα, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα µε ενδεικτικά
εκτιµώµενα στοιχεία κόστους ανά Τµήµα:
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ΚΑΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (µε ΦΠΑ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2020

2021

2020

2021

721

1111

ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

11.121

2.862,90

5.725,81

3.550,00

7.100,00

721

1111

ΕΙ∆Η ΧΑΡΤΙΟΥ

6.392

5.295,70

10.591,40

6.566,67

13.133,33

721

1111

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

342

5.282,26

10.564,52

6.550,00

13.100,00

13.440,86

26.881,72

16.666,67

33.333,33

ΣΥΝΟΛΟ

1.3.4

Εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας-πλαίσιο

Η µέγιστη εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και αναλυτικά: 16.666,67 € για το έτος 2020 και 33.333,33 € για το έτος
2021, όπως αναλύεται παραπάνω και στους σχετικούς πίνακες (Ι, ΙΙ. & ΙΙΙ) του Παραρτήµατος ΙΙ της
παρούσας.
Η αξία των επιµέρους συµβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονοµικός/οί φορέας/είς στο
πλαίσιο της συµφωνίας-πλαίσιο µε την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συµβάσεις») θα ορίζονται ρητώς,
στην παραγγελία προς τους οικονοµικούς φορείς που έχουν υπογράψει συµφωνία-πλαίσιο.

1.3.5

∆ιάρκεια συµφωνίας-πλαίσιο

Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαίσιο ορίζεται για ένα έτος, αρχόµενου από την υπογραφή της.
Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµπλήρωση του χρόνου διάρκειας της
συµφωνίας-πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.3.6

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συµφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ (Παράρτηµα Οικονοµικής Προσφοράς)
της παρούσας.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της συµφωνίας-πλαίσιο και των συµβάσεων που βασίζονται σε αυτήν (“εκτελεστικές
συµβάσεις”) διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως

1.

του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»,
Σελίδα 6

20PROC007179845 2020-08-13
2.

του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

3.

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

4.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

5.

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

6.

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

7.

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

8.

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

9.

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

13. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
15. του

π.δ.

161/2000

“Μεταβίβαση

στις

νοµαρχιακές

αυτοδιοικήσεις

αρµοδιοτήτων,

τοπικού

ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (ΦΕΚ 145 Α')

16. της µε αρ. 57654/22-05-2017 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,

17. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:
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18. την αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”
19. την αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης

υπογραφής

εγγράφων,

αποφάσεων

και

άλλων

πράξεων

“ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ

Περιφερειάρχη

Κεντρικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
20. -την

αριθµ.οικ.602161(8148)/25-09-2019

(ΦΕΚ

3745

Β΄)

Απόφαση

Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. -την αρίθµ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ 4781 Β’) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
22. -την αρίθµ.25/2020 (Αριθµ. Συνεδρίασης 4η/06-04-2020) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2020 της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας” (Α∆Α:Ω3ΜΒ7ΛΛ-6ΨΞ)
23. την µε αρ. 2760/2019(πρακτικό 41ο/17-12-2019) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
(Α∆Α:7ΧΡΒ7ΛΛ-ΩΤΓ) “Έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020” και την αρ.
324/2020(πρακτικό 10ο/10-03-2020) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί
τροποποίησης της ως άνω απόφασης.
24. το αρίθµ.οικ.339053(1705)30-01-2020 (Α∆ΑΜ:20REQ006953135) πρωτογενές αίτηµα του Τµήµατος
Προµηθειών.
25. την αρίθµ.343314(1720)/22-07-2020 (Α∆Α:9ΟΟ27ΛΛ-Ξ0Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονοµικού –
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΚΑΕ
04.721.1111.01 οικονοµικού έτους 2020, α/α καταχώρησης 2737 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωµής της Υπηρεσίας µας (Α∆ΑΜ: 20REQ007066646)
26. την αρίθµ.911/2020 (Πρακτικό 34ο/30-07-2020) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
(Α∆Α:6ΒΘ27ΛΛ-3ΓΓ) περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της
συµφωνίας-πλαίσιο για την ανάθεση του έργου της προµήθειας ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και
αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για ένα έτος, συνολικού
προϋπολογισµού 50.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
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1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων,
γραφείο 507 - 5ος όροφος ∆ιοικητήριο, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 στην Κατερίνη.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26-08-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

1.6

∆ηµοσιότητα

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής έχουν δηµοσιευθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
Η ∆ιακήρυξη έχει δηµοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.pkm.gov.gr στην διαδροµή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις, στις 13-08-2020.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συµφωνίας-πλαίσιο και των
εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο είναι τα ακόλουθα:

•

η η παρούσα ∆ιακήρυξη της Σύµβασης, µε τα Παραρτήµατα της που αποτελούν αναπόσπαστο

µέρος αυτής, µε την ένδειξη ότι αφορά συµφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.

•

το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

•

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά

µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

•

το σχέδιο της συµφωνίας-πλαίσιο

2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Τα τεύχη είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6).

2.1.3

Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων για να θεωρηθούν έγκαιρα υποβάλλονται εγγράφως, το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως,
το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
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 που ζητήθηκαν 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 (άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016).

2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επικυρωµένη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επικυρωµένη
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).
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5

Εγγυήσεις

Ο παρών διαγωνισµός είναι συνοπτικός, συνεπώς δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α
του ν. 4412/2016 ).
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία υποβολής των 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
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

∆ικαίωµα συµµετοχής

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. H αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής,
εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2

Λόγοι αποκλεισµού

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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 τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
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.
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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.
∆εν 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. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα

του Σώµατος

Επιθεώρησης

Εργασίας

για

παραβάσεις

της

εργατικής

νοµοθεσίας

που

χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν.
4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017)
2.2.2.4. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα
µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.2.5. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
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(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
2.2.2.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 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 συµφωνίας-πλαίσιο. 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.
2.2.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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2.2.2.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της συµφωνίας πλαίσιο.

2.2.3

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. Οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.

2.2.4

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β΄3698/16-11-2016), σύµφωνα µε
το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα VI το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
∆ιατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο
µορφές αρχείου:
- Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης &
- Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για
τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το
υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή.
∆ιευκρίνιση για το ΤΕΥ∆:
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
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 79Α του ν.4412/2016.
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 τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.

2.2.4.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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:
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 2.2.2.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 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
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αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.5, 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 2.2.2.5.
γ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.2.5 (α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ) και της παρ. 2.2.2.9 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στις παραπάνω
παραγράφους λόγοι αποκλεισµού.
B.2. για την απόδειξης της απαίτησης της παρ 2.2.3.

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση

επαγγελµατικής δραστηριότητας) πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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 ∆.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. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νοµίµων
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
α) την έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό,
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται
ονοµαστικά το µέρος της σύµβασης (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης,
γ) τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας.
δ) το Συντονιστή της Ένωσης,
ε) ότι τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο

Κριτήριο ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάση τιµής ανά τµήµα.

2.3.2

Κριτήριο ανάθεσης συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές

συµβάσεις”)

Οι εκτελεστικές συµβάσεις ανατίθενται, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση
των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον οικονοµικό
φορέα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να
συµπληρώσει την προσφορά του, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, βάσει των δεδοµένων
της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι και ΙΙ της ∆ιακήρυξης
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά τµήµα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους
τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε µε
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Τµήµα Προµηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
στεγάζεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 στην Κατερίνη, τηλ. 2351 351 338, 245, 246 Fax:
2351 351221.
Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως την καταληκτική ηµέρα και ώρα υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 1.5
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τους ως άνω τρόπους. Οι προσφορές, που είτε υποβλήθηκαν
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µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται
στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής”, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας.
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
2.4.3.2 της παρούσας.
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”/Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών, ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις α) έως ε) του κυρίως φακέλου της
προσφοράς.
Από τον προσφέροντα δηλώνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆ε χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς
2.4.3.1 Περιεχόµενο φακέλου “∆ικαιολογητικά συµµετοχής”
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαµβάνουν:
α) συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4.1 και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παράρτηµατος VI που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να

συµπληρώσουν τα πεδία όλων των ενοτήτων των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI. Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται
έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
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β) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους.
Σηµειώνεται ότι ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
∆ιευκρίνιση για το ΤΕΥ∆:
Κατά την υποβολή του τυποποιηµένο Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι δυνατή, µε µόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016.
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 τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβασης.
2.4.3.2 Περιεχόµενο φακέλου “Τεχνική προσφορά”
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» θα πρέπει να περιέχει την
Τεχνική προσφορά του υποψηφίου οικονοµικού φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Ι της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της και που
αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. Το σχετικό υπόδειγµα θα είναι διαθέσιµο σε
επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.pkm.gov.gr στη
διαδροµή:Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις.
Ο προσφέρων θα πρέπει να συµπληρώσει είτε το σύνολο των εγγραφών του σχετικού υποδείγµατος, σε
περίπτωση που θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των τµηµάτων της παρούσας (Τµήµατα Ι, ΙΙ, & ΙΙΙ),
είτε τις εγγραφές που αντιστοιχούν στο τµήµα ή τα τµήµατα για τα οποία επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί έστω και µία εγγραφή του Τµήµατος ή των Τµηµάτων για το/τα οποίο/α
ο υποψήφιος επιθυµεί να υποβάλει προσφορά, αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο

Παράρτηµα IΙ της διακήρυξης, όπου περιλαµβάνεται και σχετικό υπόδειγµα και το οποίο θα είναι διαθέσιµο
σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.pkm.gov.gr στη
διαδροµή:Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τµηµάτων
(Τµήµατα Ι, II & IΙΙ), είτε για ένα από αυτά. Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα, επί ποινή αποκλεισµού, για
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υποβολή προσφοράς µέρους µόνο των ζητούµενων ειδών από κάθε ένα τµήµα. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές
προσφορές για µέρος της ποσότητας ορισµένου/ων προϊόντος/ων.
Η τιµή θα δίδεται ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α. και µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Η προσφερόµενη τιµή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορεί να υπερβαίνει σε
καµιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισµού άνευ Φ.Π.Α και µε Φ.Π.Α κάθε τµήµατος.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται. Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης.
Ως "ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές" θα χαρακτηριστούν όσες εµπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου
88 του Ν. 4412/2016. Εφόσον η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι οιαδήποτε εκ των οικονοµικών
προσφορών δύναται να είναι ασυνήθιστα χαµηλή, καλεί τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα που είχε υποβάλλει
την ανωτέρω προσφορά, να προσκοµίσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατ' ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επαρκή τεκµηρίωση από την οποία να προκύπτει
αιτιολογηµένα το ύψος της κατατεθείσας προσφοράς. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσµίας, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του ιδίου άρθρου
Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την παροχή της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να µην επιβαρυνθεί µε κανένα επιπλέον ποσό
πέραν του συµφωνηθέντος τιµήµατος της προσφοράς, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας. Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών 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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.5 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη
από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Υπ/νσης Οικονοµικού και
Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, κατά σειρά υποβολής των προσφορών και σύµφωνα µε τα άρθρα 100
και 117 του ν.4412/2016. Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι
προσφέροντες ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21
του Ν. 4412/17.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς θα
γίνει ταυτόχρονα σε ενιαίο στάδιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
γ) Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής κρίθηκαν πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις
απαιτήσεις της παρούσας.
Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται ένα πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν προσφορές, τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, καθώς και τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και
των οικονοµικών προσφορών.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο του πρακτικού της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τα
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά
µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή
ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία
απόφαση.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της προσφοράς τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να
υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου , ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένοι οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ανωτέρω παραγράφου 2.2.2.1. Η
υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του
διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων των εν λόγω οικονοµικών φορέων ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
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ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους ή αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας,
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω, οι Οικονοµικοί Φορείς που συµµετέχουν στην
παρούσα διαδικασία θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να
τα

υποβάλουν,

εφόσον

αναδειχθούν

προσωρινοί

ανάδοχοι.

Τα

εν

λόγω

πιστοποιητικά

υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης

4. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του, 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 (για
την περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016).
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, 2.2.2.2, 2.2.2.3. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.5. 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.
Εάν δεν καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του
πιστοποιητικού.
5. Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.2.5. (α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ) και της παρ. 2.2.2.9.
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στις παραπάνω
παραγράφους λόγοι αποκλεισµού.
6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής του
Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνταχθούν µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών
Τα παραπάνω δικαιολογητικά για ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, µε την επισήµανση ότι, στην
περίπτωση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, υπόχρεοι στην προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι
εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι διαχειριστές για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τις IKE και τις Ε.Π.Ε.,
και ο Πρόεδρος και ο ∆/νων Σύµβουλος για τις Α.Ε.
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.
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Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσµίας, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.
Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισµού) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συµφωνίας-πλαίσιο, είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 και την παράγραφο 3.4 της
παρούσας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη συµφωνίας πλαίσιο

Η απόφαση κατακύρωσης, κοινοποιείται µε επιµέλειά της αναθέτουσας αρχής στους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν.4412/2016 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις – ∆ικαστική προστασία

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από την συντέλεση της
παράλειψης.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν
γίνονται δεκτές.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127 του ν.4412/2016)
απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

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 ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµφωνίας-πλαίσιο, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συµφωνίας-πλαίσιο εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαισίου
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5.
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της συµφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόµενό της θα
είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας – πλαίσιο αποδεσµεύεται µε την ολοκλήρωση της συµφωνίας –
πλαίσιο και εφόσον οι σχετικές εκτελεστικές συµβάσεις που συνήφθησαν µε τον ανάδοχο εκτελέστηκαν
πλήρως και κανονικά σ΄αυτό το χρονικό διάστηµα.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας πλαίσιο είναι 60 ηµερολογιακές ηµέρες από
την επόµενη της λήξης ισχύος της συµφωνίας – πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας – πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της συµφωνίας – πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του/των
αναδόχου/ων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµφωνίας – πλαίσιο,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας -πλαίσιο

4.3.1.Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
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Επιπλέον δεσµεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ορίζονται στο Παράρτηµα ΙV και V της
παρούσας.
Επίσης στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια προϊόντων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.
1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη
τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016
Η συµφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά
οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται
µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης
οποιασδήποτε εκτελεστικής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται
αποζηµίωσης. Επίσης οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης, σε
περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.

4.4

Τροποποίηση συµφωνίας -πλαίσιο 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

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.5.1. 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 συµφωνία – πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας – πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας – πλαίσιο, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της συµφωνίας – πλαίσιο
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5.

5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, αφαιρουµένων των λοιπών κρατήσεων.

5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συµφωνία –πλαίσιο και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Σελίδα 31

20PROC007179845 2020-08-13
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συµφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας –
πλαίσιο.
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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση) να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί-διοικεί 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 προβλεπόµενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την
υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης (παραγγελία), µε δικά του έξοδα και σε χώρο που θα του υποδείξει η
αρµόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
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.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την
παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου
και το Παράρτηµα IV της παρούσας (σχέδιο σύµβασης συµφωνίας - πλαίσιο). Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται
µακροσκοπικός έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και πρακτική δοκιµασία.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο (οριστικό παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
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του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Εάν κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι κάποια από τα προσφερόµενα υλικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που τέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο προκειµένου να
αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά, αναλαµβάνοντας και τα έξοδα της αντικατάστασης. Σε
διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος µε τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 5.2 της παρούσας.

6.3

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η
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παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι Εισηγητές

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
Τµήµατος Προµηθειών καα

Χανδόλια Αναστασία

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
της Υποδ/νσης ΟικονοµικούΑνθρωπίνων Πόρων καα

Μπαναγή Παναγούλα

Χανδόλια Αναστασία

Κουτλουµπάση Βασιλική

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 911/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ-ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής

1) Μήττας Χρήστος

6) Θωµά ∆ήµητρα

2) Μπάτος Σωτήριος

7) Τσεχελίδης Ιωάννης

3) Ζωγράφου Αικατερίνη

8) Χρυσοµάλλης Νικόλαος

4) Καζαντζίδης Παντελεήµων

9) ∆ερµετζοπούλου Μαρία

5) Κούης Κωνσταντίνος

10) Ζέρζης Πέτρος
11) Τζόβας Απόστολος

Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THOMAI
PIPERIDOU
Ημερομηνία: 2020.08.13 11:06:18 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συµπληρώνεται από τον Προµηθευτή)
Toυ Προµηθευτή…………………………………..…...….……...……………
∆/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………,
Τηλ. ……………………………....…….., Fax………………………………..
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(εγγραφές 1 έως 61 του Πίνακα Ι του Παραρτήµατος ΙΙ)
Τα προς προµήθεια είδη γραφικής ύλης θα είναι γνήσια των
1

εταιριών, καλής ποιότητας, καινούρια και τελείως

ΝΑΙ

αµεταχείριστα και θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης
και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ
2.
(εγγραφές 1 έως10 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ)
2.1

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
θα

2.1.1

είναι

αρίστης

αµεταχείριστοι

ποιότητας,

καινούριοι

και

τελείως

και θα τηρούν όλους τους κανόνες

ΝΑΙ

διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
Θα είναι κίτρινου χρώµατος εκτός από τους στενόµακρους
2.1.2

φακέλους αλληλογραφίας

διαστάσεων 11,5Χ23 που θα

ΝΑΙ

είναι χρώµατος λευκού
Οι φάκελοι αλληλογραφίας θα είναι συσκευασµένοι σε
2.1.3

ανθεκτικά κιβώτια και µεταξύ των φακέλων θα υπάρχουν
κατάλληλα διαχωριστικά, ο δε αριθµός των φακέλων
µεταξύ των διαχωριστικών θα είναι ακριβής.
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2.2

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Xαρτί Α4
∆ιαστάσεις : 210 Χ 297mm
Σύνθεση: 100% κ.β χηµικός πολτός

2.2.1

ΝΑΙ

Βάρος: 80 g/m2 ± 4%,
Πάχος: 100-102 µm
Λευκότητα :≥ 140 CIE
Αδιαφάνεια: >90%
Xαρτί Α3
∆ιαστάσεις: 297Χ 420mm
Σύνθεση: 100% κ.β χηµικός πολτός

2.2.2

ΝΑΙ

Βάρος: 80 g/m2 ± 3%
Πάχος: 100-102 µm
Λευκότητα :≥ 140 CIE
Αδιαφάνεια: >90%
Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα

2.2.3

αποθήκευσης, κάτω από συνηθισµένες κλιµατολογικές
συνθήκες και να µη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό

ΝΑΙ

φωτισµό γραφείου
Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή
2.2.4

δυσκολιών στην τροφοδοσία και να µην έχει κυµατισµούς

ΝΑΙ

2.2.5

Να µην αποβάλει χνούδι κατά την εκτύπωση

ΝΑΙ

2.2.6

Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από σκόνη,

ΝΑΙ

στίγµατα και κάθε µορφής ξένα σώµατα.
Το χαρτί θα είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500
2.2.7

φύλλων, ο δε αριθµός των φύλλων, σε κάθε δεσµίδα, να

ΝΑΙ

είναι ακριβής, χωρίς σκισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα.
2.2.8

Το κόψιµο των φύλλων κάθε δεσµίδας να είναι τελείως λείο

ΝΑΙ

και να µην παρουσιάζει γραµµώσεις και γρέζια.
Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε ειδικό χαρτί,
το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης,
2.2.9

έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την
υγρασία του περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται
ή

κατά

τη

µετακίνησή

του.

Οι

δεσµίδες

να

είναι

συσκευασµένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χαρτόνι.
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Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας θα πρέπει να γράφονται µε
τρόπο ευκρινή:
2.2.10

α) το είδος του χαρτιού,

ΝΑΙ

β) το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή
γ) οι διαστάσεις και ο αριθµός των φύλλων
δ) το βάρος σε γραµµάρια.
2.2.11

Να µη απαιτείται ειδική µεταχείριση και υπερβολικές

ΝΑΙ

προφυλάξεις πριν από τη χρησιµοποίησή του χαρτιού.
ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3.
(εγγραφές 1 έως 54 του Πίνακα ΙΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙ)
Τα αναλώσιµα είδη των εκτυπωτικών µηχανηµάτων θα είναι
3.1

γνήσια, (original) και καινούρια. Σε καµία περίπτωση δεν θα
να

είναι

ανακατασκευασµένα

ή

ξαναγεµισµένα

ΝΑΙ

ή

χρησιµοποιηµένα.
3.2

Τα αναλώσιµα θα προέρχονται από την αντίστοιχη

ΝΑΙ

κατασκευάστρια εταιρία των εκτυπωτικών µηχανηµάτων
Τα προϊόντα θα είναι συσκευασµένα. Στις εξωτερικές
συσκευασίες θα αναγράφονται α) η συµβατότητα τύπου 3.3

µοντέλου, β) η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά ή

ΝΑΙ

ηµεροµηνία κατασκευής. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα
είναι αεροστεγείς.
Η λήξη των αναλωσίµων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ
(18) µηνών µετά την ηµεροµηνία παραλαβής τους από την
3.4

αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ηµεροµηνία αυτή θα
επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται µε τεµάχια που
ικανοποιούν αυτό τον περιορισµό.

Ηµεροµηνία ……………………………..
Ο προσφέρων

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Συµπληρώνεται από τον Προµηθευτή)
Toυ Προµηθευτή…………………………………..…...….……...……………
∆/νση……………………………….……..., Πόλη….………..…….…………,
Τηλ. ……………………………....…….., Fax………………………………..
Πίνακας Ι - Είδη Γραφικής Ύλης

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Αποσυρραπτικό κατ ασκευασµένο
εξ’ ολοκλήρου από µέταλλο (χωρίς
πλαστικά στοιχεία)

τεµάχιο

50

2

Αριθµοµηχανή - κοµπιουτεράκι
διαστάσεων 13Χ10 γραφείου

τεµάχιο

60

3

Αριθµοµηχανή λογιστηρίου
διαστάσεων 32Χ22 (µε θερµικό ρολό
χαρτιού)

τεµάχιο

7

4

Αυτοκόλλητα χαρτιά σηµειώσεων
NOTES 50X50 mm 400Φ (χρώµατος
παστέλ και φωσφορούχα)

τεµάχιο

150

5

Βάση ηµερολογίου συρµάτινη

τεµάχιο

30

6

Βάση για χαρτάκια κύβου
(συρµάτινη)

τεµάχιο

60

7

Βάση σελοτέιπ βαριά επιτραπέζια µε
άµµο µήκους 15cm (για σελοτέιπ
15Χ33)

τεµάχιο

30

8

Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων
17Χ25 100Φ

τεµάχιο

10

9

Βιβλίο πρωτοκόλλου 25Χ35 100Φ

τεµάχιο

10

10

Γοµολάστιχες λευκές µε διαστάσεις
6Χ2 cm

τεµάχιο

150

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

11

∆ιακορευτής 40 φύλλων µεταλλικός
µε οδηγό (επιτραπέζιος γραφείου)

τεµάχιο

50

12

∆ιαχωριστικά πλαστικά 1-12 (µε
χρώµα )

τεµάχιο

50

13

∆ιορθωτική ταινία (12m) µε λαβίδα
ρύθµισης και προστατευτικό καπάκι

τεµάχιο

150

14

∆ιορθωτικό µονό (που δε χρειάζεται
διαλυτικό µε σφουγγάρι)

τεµάχιο

150

15

Ζελατίνες αρχειοθέτησης Α4 µε 11
τρύπες (Νο 4 - γυαλιστερές)

πακέτο των
100

300

16

Ηµερήσιο Ηµερολόγιο δεµένο 14Χ
21(φύλλο και ηµέρα µε κορδόνι)

τεµάχιο

50

17

Ηµερολόγια επιτραπέζια (για βάσεις)

τεµάχιο

200

18

Κλασέρ πλαστικό 4/32 αρίστης
ποιότητας σε διάφορα χρώµατα ( να
αναγράφεται: χωρίς τοξικά υλικά
απαλλαγµένα από κάδµιο & άλλα
επιβλαβή στοιχεία)

τεµάχιο

600

19

Κλασέρ πλαστικό 8/32 αρίστης
ποιότητας σε διάφορα χρώµατα ( να
αναγράφεται: χωρίς τοξικά υλικά
απαλλαγµένα από κάδµιο & άλλα
επιβλαβή στοιχεία)

τεµάχιο

1000

20

Κόλλα STIC 30gr (χωρίς διαλύτες)

τεµάχιο

50

21

Κολλητική ταινία συσκευασίας καφέ
5cm- 50 m (αθόρυβη)

τεµάχιο

70

22

Κολλητική χαρτοταινία συσκευασίας
5cm- 50 m

τεµάχιο

50

23

Κοπίδια µεγάλα 18 mm (µε
ρυθµιζόµενο µήκος λεπίδας και
µεταλλικό στοιχείο στην έξοδο της
λεπίδας)

τεµάχιο

50

24

Κουτί αρχείου µε λάστιχο µαύρο
(25Χ35Χ12) πλαστικοποιηµένο

τεµάχιο

100

25

Κουτί αρχείου µε λάστιχο µαύρο
(25Χ35Χ8) πλαστικοποιηµένο

τεµάχιο

100

26

Λάστιχα γραφείου 155mm

κιλό

5

27

Λάστιχα γραφείου 80mm

κιλό

5

28

Μαρκαδόροι υπογραµµίσεων πλακέ
(διαφόρων χρωµάτων)

τεµάχιο

200

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

29

Μαρκαδόροι λεπτής γραφής
ανεξίτηλοι (µπλε και µαύρου
χρώµατος) (F & M)

τεµάχιο

200

30

Μαρκαδόροι χονδρής γραφής
ανεξίτηλοι (µπλε και µαύρου
χρώµατος)

τεµάχιο

200

31

Μηχανικά µολύβια 0,5

τεµάχιο

20

32

Μολύβια απλά (κίτρινο – µαύρο HB 2
)

τεµάχιο

200

33

Μολυβοθήκες τετράγωνες
(συρµάτινες)

τεµάχιο

60

34

Μπαταρίες αλκαλικές AA

πακέτο
τεσσάρων

20

35

Μπαταρίες αλκαλικές AAA

πακέτο
τεσσάρων

20

36

Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5 HB
& 2B (συσκευασία 5 0 τεµαχίων)

πακέτο

10

37

Ντοσιέ πλαστικό (µε διαφανές
εξώφυλλο και πλαστικό έλασµα και
τρύπες στο πλάι)

τεµάχιο

1000

38

Ντοσιέ πρεσπάν µε λάστιχο (25 cm
Χ35 cm)

τεµάχιο

1000

39

Ντοσιέ χάρτινοι µε πτερύγια

τεµάχιο

1200

40

Ξύστρες µεταλλικές µε ανταλλακτικά

τεµάχιο

50

41

Ρολά θερµικά 57Χ80 για
αριθµοµηχανή λογιστηρίου

τεµάχιο

100

42

Σελοτέιπ γάλακτος (για σχέδιο ) 50
m

τεµάχιο

10

43

Σελοτέιπ 15Χ33

τεµάχιο

50

44

Σπάγγος λευκός πλαστικός

κιλό

4

45

Στυλό διαρκείας µε λάστιχο στη
λαβή διαφόρων µεγεθών (F-M)
(µπλε-κόκκινο-µαύρο)

τεµάχιο

1000

πακέτο

100

πακέτο

150

46

Συνδετήρες για επιτραπέζιο
συρραπτικό 20 έως 100 φύλλων
(24/10)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

(2.000 τεµαχίων)
47

Συνδετήρες για µεταλλικό
συρραπτικό τύπου ROMA MAESTRI
24/6 ή ισοδύναµο (2.000 τεµαχίων)

Σελίδα 41

Προσφερόµενη
τιµή ανά µονάδα
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική
προσφερόµενη
τιµή
(χωρίς ΦΠΑ)
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Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

48

Συνδετήρες για µεταλλικό
συρραπτικό τύπου ROMA MAESTRI
6/4 ή ισοδύναµο (2.000 τεµαχίων)

πακέτο

250

49

Συνδετήρες για µεταλλικό
συρραπτικό τύπου ROMA MAESTRI
24/8 ή ισοδύναµο (2.000 τεµαχίων)

πακέτο

200

50

Συνδετήρες Νο 3 (100 τεµαχίων)

πακέτο

150

51

Συνδετήρες Νο 4 (100 τεµαχίων)

πακέτο

150

52

Συνδετήρες Νο 5 (100 τεµαχίων)

πακέτο

150

53

Συνδετήρες Νο 7 (100 τεµαχίων)

πακέτο

150

54

Συρραπτική µηχανή τύπου ROMA
MAESTRI Parva 64 ή ισοδύναµο

τεµάχιο

50

55

Συρραπτική µηχανή γίγας έως 100
φύλλων τύπου ROMA MAESTRI ή
ισοδύναµο

τεµάχιο

10

56

Συρραπτική µηχανή τύπου ROMA
MAESTRI Parva 24/6-24/8 ή
ισοδύναµο

τεµάχιο

60

57

Συρτάρι γραφείου (διαφανές ή
µαύρου χρώµατος)

τεµάχιο

50

58

Τετράδιο 17Χ25 50Φ

τεµάχιο

20

59

Φάκελοι χάρτινοι χωρίς αυτιά

τεµάχιο

500

60

Χαρτιά σηµειώσεων κύβων λευκό
9Χ9 σε χάρτινη συσκευασία (500
φύλλων)

τεµάχιο

200

61

Ψαλίδι γραφείου µήκους 21 cm (µε
λαβίδα από καουτσούκ)

τεµάχιο

50

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Προσφερόµενη
τιµή ανά µονάδα
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική
προσφερόµενη
τιµή
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ηµεροµηνία ……………………………..
Ο προσφέρων

Υπογραφή
Σελίδα 42
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Πίνακας ΙΙ - Είδη χαρτιού

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Φάκελοι αλληλογραφίας 11,5Χ23
(500 τεµαχίων) (στενόµακροι µε
αυτοκόλλητο και άνοιγµα στη
µεγάλη πλευρά )

πακέτο

16

2

Φάκελοι αλληλογραφίας 16Χ23
(500 τεµαχίων) (καφέ χρώµατος, µε
αυτοκόλλητο στη µικρή πλευρά)

πακέτο

10

3

Φάκελοι αλληλογραφίας 32,5Χ23
(Α4) (500 τεµαχίων) (καφέ
χρώµατος, µε αυτοκόλλητο στη
µικρή πλευρά)

πακέτο

10

4

Φάκελοι αλληλογραφίας 32Χ42 (Α3)
(250 τεµαχίων) (καφέ χρώµατος, µε
αυτοκόλλητο στη µικρή πλευρά)

πακέτο

6

5

Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνι
25Χ35Χ12

τεµάχιο

600

6

Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνι
25Χ35Χ8

τεµάχιο

600

7

Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνι
30Χ40Χ8 απλοί

τεµάχιο

450

8

Φάκελοι πανόδετοι µε κορδόνι
30Χ40Χ9 (µε αυτιά)

τεµάχιο

600

9

Χαρτί φωτοαντιγραφής αρίστης
ποιότητας Α3 80gr 500 φ.

πακέτο

100

10

Χαρτί φωτοαντιγραφής αρίστης
ποιότητας Α4 80gr 500 φ.

πακέτο

4000

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Προσφερόµενη
τιµή ανά µονάδα
(χωρίς ΦΠΑ)

Συνολική
προσφερόµενη
τιµή
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ηµεροµηνία ……………………………..
Ο προσφέρων

Υπογραφή
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Πίνακας ΙΙΙ - Αναλώσιµα εκτυπωτικών µηχανηµάτων
Συνολική
Προσφερόµενη
ΜΟΝΑ∆Α
προσφερόµεν
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ τιµή ανά µονάδα
η τιµή
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
(χωρίς ΦΠΑ)
ΤΕΜΑΧΙΟ
5

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P/N
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1

BROTHER TN-2420 Black toner

TN-2420

2

CANON 703 Black toner

7616A005

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

3

CANON 716 Black toner

1980Β002

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

4

CANON 724H Black toner

3482B002AA

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

5

CANON 728H Black toner

3500B002

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

6

CANON BX-3 Black ink

0884A002

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

7

CANON C-EXV14 Black toner

0384B002

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

8

CANON C-EXV33 Black toner

2785B002

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

9

CANON C-EXV40 Black toner

3480B006

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

10

CANON GI-490BK Black Ink

3480B006

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

11

CANON GI-490C Cyan Ink

3480B006

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

12

CANON GI-490M Magenta Ink

3480B006

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

13

CANON GI-490Y Yellow Ink

3480B006

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

14

CANON PGI-7BK Black ink

2444B002

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

15

CANON PGI-9 CLEAR (διάφανη) ink

2442Β001

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

16

COMPUPRINT PRK5287 Ribbon

PRK5287

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

17

COMPUPRINT PRK6287 Ribbon

PRK6287

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

18

HP 05Α Black toner

CE505A

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

19

HP 12A Black toner

Q2612A

ΤΕΜΑΧΙΟ

70

20

HP 21 Black Ink

C9351AE

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

21

HP 22 Colour Ink

C9352AE

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

22

HP 30X Black Toner

CF230X

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

23

HP 364 Black Ink

CB316EE

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

24

HP 364 Cyan Ink

CB318EE

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

25

HP 364 Magenta Ink

CB319EE

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

26

HP 364 Yellow Ink

CB320EE

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

27

HP 38Α Black toner

Q1338A

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

28

HP 49A Black toner

Q5949A

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

29

HP 508A Black Toner

CF360A

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

30

HP 508A Cyan Toner

CF361A

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

31

HP 508A Magenta Toner

CF363A

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

32

HP 508A Yellow Toner

CF362A

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

33

HP 51X Black toner

Q7551X

ΤΕΜΑΧΙΟ

10
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Συνολική
Προσφερόµενη
ΜΟΝΑ∆Α
προσφερόµεν
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ τιµή ανά µονάδα
η τιµή
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
(χωρίς ΦΠΑ)
ΤΕΜΑΧΙΟ
3

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P/N
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

34

HP 53X Black toner

Q7553X

35

HP 83A Black toner

CF283A

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

36

HP 85A Black toner

CE285A

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

37

KYOCERA TK 1125 Black toner

1T02M70NL0

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

38

KYOCERA TK 3100 Black toner

1T02MS0NL0

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

39

KYOCERA TK 55 Black toner

370QC0 KX

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

40

LEXMARK C242XC0 Cyan Toner

C242XC0

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

41

LEXMARK C242XK0 Black Toner

C242XK0

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

42

LEXMARK C242XM0 Magenta Toner

C242XM0

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

43

LEXMARK C242XY0 Yellow Toner

C242XY0

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

44

OKI 43865708 Black toner

43865708

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

45

OKI 43872305 Yellow toner

43872305

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

46

OKI 43872306 Magenta toner

43872306

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

47

OKI 43872307 Cyan toner

43872307

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

48

PANASONIC Fax KX-FAT 88X black
toner

KX-FAT88X

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

49

SAMSUNG CLT-K406S Black toner

CLT-K406S

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

50

SAMSUNG D1052L Black toner

MLT-D1052L/ELS

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

51

SAMSUNG D111L Black toner

MLT-D111L/ELS

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

52

SAMSUNG MLT-P203U (διπλή
Συσκευασία)

MLT-D203U/ELS

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

53

SAMSUNG MLT-D708L

MLT-D708L/ELS

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

54

TOSHIBA T-5018E toner

T-5018Ε

ΤΕΜΑΧΙΟ

20
ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ηµεροµηνία ……………………………..
Ο προσφέρων

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
προµήθειας προ Φ.Π.Α)

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της προσφερόµενης

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης

/ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

……………………………..

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40
Τ.Κ. 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. 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 …..... συµφωνίας πλαίσιο.....(τίτλο)…..”, σύµφωνα
µε την αριθµ………………………………………. ∆ιακήρυξη της Π.Ε.Πιερίας

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
πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της λήξης ισχύος της
συµφωνίας – πλαίσιο.

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.

Αποδεχόµαστε ότι η αποδέσµευση της επιστολής θα γίνει σταδιακά, ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε
σχέση µε την συνολική διάρκεια της Συµφωνίας – Πλαισίου.

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 στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το
δικαίωµα να εκδίδουµε.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης Συµφωνίας - Πλαίσιο

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…../2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Τίτλος Συµφωνίας – Πλαίσιο : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ"
Προϋπολογισµός Συµφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι … €
Στη Κατερίνη, σήµερα στις ……………. ηµέρα ……………….. στα γραφεία της Π.Ε.Πιερίας µεταξύ των
παρακάτω συµβαλλοµένων:
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Π.Ε.Πιερίας) που εδρεύει στη
ης

Κατερίνη, οδός 28

Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, που

εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου,
που στο εξής θα καλείται εργοδότης και
τ……. ……………………………….. µε ΑΦΜ

…………………. ∆ΟΥ ………………. που εδρεύει

……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από …………………….. που στο εξής θα καλείται ανάδοχος,
και έχοντας υπόψη:
1. του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»,
2. του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
7. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
8. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
9. της µε αρ. 57654/22-05-2017 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
10. Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:
11. - την αριθµ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/03-09-2019 (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.∆.∆./2019) απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας “Ορισµός Αντιπεριφερειρχών και ανάθεση τοµέων ευθύνης στους Θεµατικούς
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας”
12. - την αριθµ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
13. -την αριθµ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. -την αρίθµ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ 4781 Β’) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Την αρ……… διακήρυξη (Α∆ΑΜ:…………) συνοπτικού διαγωνισµού, µε τη διαδικασία της
συµφωνίας-πλαίσιο για την ανάθεση του έργου της προµήθειας ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και
αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας για ένα έτος.
16. Την αρίθµ. ......../.........

κατακυρωτική απόφαση της Ο.Ε της Π.Κ.Μ περί «Έγκρισης πρακτικού

ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ελέγχου & αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της προµήθειας ειδών
γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για
ένα έτος και κατακύρωσης της προµήθειας»..................... (Α∆Α:
17. Του

αριθµ.οικ...................../..........-2020

εγγράφου

της

........... & Α∆ΑΜ:............................)

Αναθέτουσας

Αρχής,

µε

το

οποίο

ανακοινώθηκε η κατακύρωση της προµήθειας στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
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Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο και οι συµβάσεις που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συµβάσεις”)
χρηµατοδοτούνται από την ΠΚΜ αρ. φορέα 721 του προϋπολογισµού ΠΕ Πιερίας. Η δαπάνη για τη σύµβαση
βαρύνει τις µε Κ.Α.Ε : 1111 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 & 2021.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Αντικείµενο της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο είναι η προµήθεια των απαιτουµένων ειδών γραφικής ύλης,
χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αρ.
…………… … ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της και στην Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου
και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, της ανωτέρω διακήρυξης και της αρ. ....... κατακυρωτικής
απόφασης.
Σκοπός της παρούσας συµφωνίας- πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους ο
Ανάδοχος θα προµηθεύσει συγκεκριµένα είδη µε βάση τις Εκτελεστικές Συµβάσεις που θα υπογραφούν κατά
τη διάρκειά της µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
Η συµφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καµία υποχρέωση για τους αγοραστές να παραγγείλουν αγαθά
οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.
Η

σύναψη

εκτελεστικών

συµβάσεων

κατά

τη

διάρκεια

της

συµφωνίας-πλαίσιο,

θα

πραγµατοποιείται µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη
σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν
δικαιούνται αποζηµίωσης. Επίσης οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται
αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
διακήρυξη.
Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα είδη γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων
εκτυπωτικών µηχανηµάτων που θα αποτελέσουν αντικείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων της
παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο.
(ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες)
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΙΜΗ-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική δαπάνη της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων που
απορρέουν από αυτήν έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ............................. € χωρίς Φ.Π.Α. και
............................ € (συµπεριλαµβανουµένου ΦΠΑ 24%)

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης,

το

εθνικό

δίκαιο,

συλλογικές

συµβάσεις
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
Επιπλέον δεσµεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
Επίσης στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια προϊόντων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.
1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη
τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016
Για την παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος κατέθεσε το από ………….. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), µε αριθµό µητρώου:…………….. (όπου αυτό απαιτείται)
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάπτει εκτελεστικές συµβάσεις (παραγγελίες) µε τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να παρέχει τα είδη της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον
ανάδοχο το ποσό της συµφωνηθείσας τιµής, όπως θα προκύψει µετά την υπογραφή της

Συµφωνίας-

Πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της Συµφωνίας – Πλαίσιο αρχίζει από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και λήγει σε ένα έτος, κατά τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και
στην παρούσα Σύµβαση.
Η ισχύς καθεµιάς Εκτελεστικής της παρούσας Σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει κατά την
ηµεροµηνία που ορίζεται σε εκείνη ή κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησής της. Υπογραµµίζεται ότι
για την εγκυρότητα της Εκτελεστικής Σύµβασης αρκεί (και απαιτείται) η έναρξη ισχύος της να βρίσκεται εντός
του χρόνου ισχύος της Συµφωνίας–Πλαίσιο.
Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συµφωνίας-Πλαίσιο παραµένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις
Εκτελεστικές Συµβάσεις που θα υπογραφούν και θα εκτελεστούν κατά την περίοδο ισχύος της.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερµατίσει τη Συµφωνία - Πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού και
απρόβλεπτου λόγου, άνευ υπαιτιότητας της, µε την έκδοση ειδικά αιτιολογηµένης Απόφασης και χωρίς
δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση για τον λόγο αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Συµφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές της
Συµβάσεις υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Επίσης, αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συµµόρφωσή του προς τα
οριζόµενα στο άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016.
Η εκτέλεση των Εκτελεστικών Συµβάσεων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις συνέπειες της παρούσας και της ∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας-Πλαίσιο ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. …… εγγύηση της
Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), µε ηµεροµηνία έκδοσης ……, που καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 0,5 %
της συνολικής συµβατικής αξίας της Συµφωνίας - Πλαισίου που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συµφωνίας - Πλαισίου θα επιστραφεί στον ανάδοχο, εφόσον η Συµφωνία Πλαίσιο και οι τυχόν Εκτελεστικές Συµβάσεις έχουν αποδεδειγµένα και αναµφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο
άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
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 συµφωνία – πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας – πλαίσιο
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας – πλαίσιο, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της συµφωνίας – πλαίσιο
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσµίες που ορίζονται στη Συµφωνία – Πλαίσιο και τις
Εκτελεστικές της Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα
δικαιώµατα που της παρέχει η Συµφωνία - Πλαίσιο, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων θα γίνει σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας - Πλαίσιο και των Εκτελεστικών της Συµβάσεων, τους
τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων
συµβάσεων, θα πληροί όλους τους όρους που προβλέπονται στη Συµφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές
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της Συµβάσεις και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη
∆ιακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης.
Ο Ανάδοχος τεκµαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Συµφωνίας - Πλαίσιο και των Εκτελεστικών της
Συµβάσεων και συνεπώς στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίησή τους
έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκοµιστεί όλα τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά
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. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, αφαιρουµένων των λοιπών κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά

εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την

υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης (παραγγελία), µε δικά του έξοδα και σε χώρο που θα του υποδείξει η
αρµόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
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.
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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, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί
µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά
γίνεται µακροσκοπικός έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και πρακτική δοκιµασία.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο (οριστικό παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Εάν κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι κάποια από τα προσφερόµενα υλικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που τέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο προκειµένου να
αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά, αναλαµβάνοντας και τα έξοδα της αντικατάστασης. Σε
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διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος µε τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 5.2 της ως άνω διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συµφωνία –πλαίσιο και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από τη συµφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας –
πλαίσιο.
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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.
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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή των όρων της
σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς
κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια της Κατερίνης.
Η παρούσα σύµβαση συντάσσεται σε τρία (3) όµοια αντίτυπα και υπογράφονται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

O ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύµβασης Συµφωνίας – Πλαίσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

Τίτλος Συµφωνίας – Πλαίσιο : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ".
Αριθµός Συµφωνίας – Πλαίσιο : …… / … / … / …-…-2020
Προϋπολογισµός Συµφωνίας – Πλαίσιο: Μέχρι … € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισµός Εκτελεστικής Σύµβασης : … € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)

Στη Κατερίνη, σήµερα στις ……………. ηµέρα ……………….. στα γραφεία της Π.Ε.Πιερίας µεταξύ των
παρακάτω συµβαλλοµένων:
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Π.Ε.Πιερίας) που εδρεύει στη
ης

Κατερίνη, οδός 28

Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, που

εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου,
που στο εξής θα καλείται εργοδότης και
τ……. ……………………………….. µε ΑΦΜ

…………………. ∆ΟΥ ………………. που εδρεύει

……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από …………………….. που στο εξής θα καλείται ανάδοχος,
συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. …… Συµφωνίας - Πλαίσιο, που έχει υπογραφεί µεταξύ των ανωτέρω
συµβαλλοµένων ως αποτέλεσµα της υπ' αρ. …… ∆ιακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο
την προµήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα εκτελεστική σύµβαση ο πρώτος συµβαλλόµενος αναθέτει στον δεύτερο (ανάδοχο) την
προµήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανηµάτων για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας και των Περιφερειακών ∆/νσεων Εκπαίδευσης Ν.
Πιερίας:
(Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες)
ο

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων θα γίνει σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας - Πλαίσιο και της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα
διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων συµβάσεων και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη και στην Τεχνική
Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης.
Ειδικότερα τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (τεχνικές
προδιαγραφές):
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α/Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Τα προς προµήθεια είδη γραφικής ύλης θα είναι γνήσια των εταιριών, καλής ποιότητας, καινούρια
1

και τελείως αµεταχείριστα και θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εµπορίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ

2.1

ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1.1

2.1.2

θα είναι αρίστης ποιότητας, καινούριοι και τελείως αµεταχείριστοι και θα τηρούν όλους τους
κανόνες διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
Θα είναι κίτρινου χρώµατος εκτός από τους στενόµακρους φακέλους αλληλογραφίας
διαστάσεων 11,5Χ23 που θα είναι χρώµατος λευκού
Οι φάκελοι αλληλογραφίας θα είναι συσκευασµένοι σε ανθεκτικά κιβώτια και µεταξύ των

2.1.3

φακέλων θα υπάρχουν κατάλληλα διαχωριστικά, ο δε αριθµός των φακέλων µεταξύ των
διαχωριστικών θα είναι ακριβής.

2.2

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Xαρτί Α4
∆ιαστάσεις : 210 Χ 297mm
Σύνθεση: 100% κ.β χηµικός πολτός

2.2.1

Βάρος: 80 g/m2 ± 4%,
Πάχος: 100-102 µm
Λευκότητα :≥ 140 CIE
Αδιαφάνεια: >90%
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Xαρτί Α3
∆ιαστάσεις: 297Χ 420mm
Σύνθεση: 100% κ.β χηµικός πολτός
2.2.2

Βάρος: 80 g/m2 ± 3%
Πάχος: 100-102 µm
Λευκότητα :≥ 140 CIE
Αδιαφάνεια: >90%

2.2.3

2.2.4

Να µην επηρεάζεται από το µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης, κάτω από συνηθισµένες
κλιµατολογικές συνθήκες και να µη παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισµό γραφείου
Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην τροφοδοσία και να µην έχει
κυµατισµούς

2.2.5

Να µην αποβάλει χνούδι κατά την εκτύπωση

2.2.6

Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από σκόνη, στίγµατα και κάθε µορφής ξένα σώµατα.

2.2.7

Το χαρτί θα είναι συσκευασµένο σε δεσµίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθµός των φύλλων, σε
κάθε δεσµίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σκισµένα ή ελαττωµατικά φύλλα.

2.2.8

Το κόψιµο των φύλλων κάθε δεσµίδας να είναι τελείως λείο και να µην παρουσιάζει γραµµώσεις
και γρέζια.
Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε ειδικό χαρτί, το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία

2.2.9

αδιαβροχοποίησης, έτσι ώστε το χαρτί εκτύπωσης να προστατεύεται από την υγρασία του
περιβάλλοντος στους χώρους που φυλάσσεται ή κατά τη µετακίνησή του. Οι δεσµίδες να είναι
συσκευασµένες ανά 5 σε ανθεκτικά κιβώτια από χαρτόνι.
Στο περιτύλιγµα κάθε δεσµίδας θα πρέπει να γράφονται µε τρόπο ευκρινή:
α) το είδος του χαρτιού,

2.2.10

β) το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του προµηθευτή
γ) οι διαστάσεις και ο αριθµός των φύλλων
δ) το βάρος σε γραµµάρια.

2.2.11

Να µη απαιτούνται ειδική µεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιµοποίησή
του χαρτιού.

3.
3.1

ΤΕXΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα αναλώσιµα είδη των εκτυπωτικών µηχανηµάτων θα είναι γνήσια, (original) και καινούρια. Σε
καµία περίπτωση δεν θα να είναι ανακατασκευασµένα ή ξαναγεµισµένα ή χρησιµοποιηµένα.

3.2

Τα αναλώσιµα θα προέρχονται από την αντίστοιχη κατασκευάστρια εταιρία των εκτυπωτικών
µηχανηµάτων
Τα προϊόντα θα είναι συσκευασµένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται α) η

3.3

συµβατότητα τύπου -µοντέλου, β) η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά ή ηµεροµηνία κατασκευής.
Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.
Η λήξη των αναλωσίµων θα είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την ηµεροµηνία

3.4

παραλαβής τους από την αναθέτουσα αρχή. Αν λήγουν πριν την ηµεροµηνία αυτή θα
επιστρέφονται και θα αντικαθιστώνται µε τεµάχια που ικανοποιούν αυτό τον περιορισµό.

ΑΡΘΡΟ 3
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά

εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την

υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης (παραγγελία), µε δικά του έξοδα και σε χώρο που θα του υποδείξει η
αρµόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
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, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί
µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά
γίνεται µακροσκοπικός έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και πρακτική δοκιµασία.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο (οριστικό παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
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απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Εάν κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι κάποια από τα προσφερόµενα υλικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που τέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο προκειµένου να
αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά, αναλαµβάνοντας και τα έξοδα της αντικατάστασης. Σε
διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος µε τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 5.2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 11
εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 και τη συναφθείσα

συµφωνία - πλαίσιο. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται
µε τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά γίνεται µακροσκοπικός έλεγχος, και, εάν είναι αναγκαίο, γίνεται και
πρακτική δοκιµασία.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο (οριστικό παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208
του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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Εάν κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού διαπιστώσει ότι κάποια από τα προσφερόµενα υλικά δεν πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές που τέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή καλεί τον ανάδοχο προκειµένου να
αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά, αναλαµβάνοντας και τα έξοδα της αντικατάστασης. Σε
διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος µε τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόµενα στο
Άρθρο 5.2 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συµφωνία –πλαίσιο και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από τη συµφωνία-πλαίσιο, επιβάλλεται, µε απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας –
πλαίσιο.
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.
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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της
ένωσης.
Άρθρο 8ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκοµιστεί όλα τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά
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.. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. κτλ.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού, αφαιρουµένων των λοιπών κρατήσεων.

ο

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση της παρούσας Εκτελεστικής Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
και εγγράφως αποδεικνυόµενες περιπτώσεις ανάγκης, και πάντως κατόπιν προγενέστερης έγγραφης
συµφωνίας των µερών.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
ΛΟΙΠΑ

Η παρούσα εκτελεστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της αρ. ……
∆ιακήρυξης, καθώς και τους όρους της αρ. …… Συµφωνίας – Πλαίσιο.

Σε εκτέλεση της παρούσας Εκτελεστικής Σύµβασης εκδόθηκαν τρία (3) όµοια αντίτυπα, εκ των οποίων το
ένα λαµβάνει ο ανάδοχος.

Η Αναθέτουσα Αρχή

Ο Ανάδοχος

(δια του νοµίµου εκπροσώπου της)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΚΑΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ – ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 5009
ΗΣ

- Ταχυδροµική διεύθυνση: 28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 (∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) Πόλη : ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχ. Κωδικός: 601 32
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Θωµαή Πιπερίδου-Αναστασία Χανδόλια-Μπαναγή Παναγούλα
- Τηλέφωνο: 2351351246 - 2351351245- 2351351338
- Ηλ. ταχυδροµείο: t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr – a.chandolia@pieria.pkm.gov.grp.banagi@pieria.pkm.gov.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pkm.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισµός για την σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 117 του ν.
4412/2016 για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, χαρτιού

και αναλωσίµων εκτυπωτικών

µηχανηµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισµού
50.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
[30192000-1]- Προµήθειες ειδών γραφείου)
[30199000-0]- Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί
[22600000-6]-Μελάνη
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 5009
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : Τµήµατα 3
-

Αριθµός

αναφοράς

που

αποδίδεται

στον

φάκελο

από

την

αναθέτουσα

αρχή:αρίθµ.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΤΕΥ∆

ΘΑ

οικ.432722(2051)/13-08-2020

ΟΛΕΣ

ΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ

ΚΑΘΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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:

[……]

ii

Αρµόδιος ή αρµόδιοι :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού

[……]

τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
iii

µεσαία επιχείρηση ;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

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

περίπτωση,

και

σε

το

µέρος

κάθε

V

κατά

περίπτωση

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή

α) [……]

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)

Εάν

το

πιστοποιητικό

εγγραφής

ή

η

β)

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης,

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

εγγράφων):[……][……][……][……]

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά

γ) [……]

περίπτωση,

την

κατάταξη

στον

επακριβή

επίσηµο

iv

κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συµπληρώστε

τις

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 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

ε) [] Ναι [] Όχι

να

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο

οικονοµικός

φορέας

συµµετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
v

κοινού µε άλλους ;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία

α) [……]

(επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυµία

της

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

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:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία

[……]

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Ο

Απάντηση:

οικονοµικός

ικανότητες

vi

φορέας

άλλων

στηρίζεται

οικονοµικών

στις

[]Ναι []Όχι

φορέων

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα

(τυχόν)

κριτήρια

και

κανόνες

που

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας,
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: 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
υπό µορφή υπεργολαβίας;

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

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

vii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
viii

-συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ·
ix,x

-δωροδοκία ·
xi

-απάτη ·
-τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες

xii·

-νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
xiii

τροµοκρατίας ·

-παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι

που

σχετίζονται

µε

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:

εις

βάρος

του

οικονοµικού

οποιουδήποτε προσώπου

xv

φορέα

ή

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):
[……][……][……][……]

xvi

xvii

Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

α) Ηµεροµηνία:[ ],

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6

σηµείο-(-α): [ ],

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

λόγος(-οι):[ ]

καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]

γ)

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και

Εάν

ορίζεται

καταδικαστική απόφαση:

απευθείας

στην

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή

διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισµού

xix

(«αυτοκάθαρση») ;
xx

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν :

[……]
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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
xxi

ασφάλισης , 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 πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

δεσµευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να αναφερθούν

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά

αναφερθούν

λεπτοµερείς

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των

λεπτοµερείς

πληροφορίες

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό

πληροφορίες

[……]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- 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; ∆ιευκρινήστε:

διακανονισµό για την καταβολή τους ;

xxii

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 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
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του

περιβαλλοντικού,

εργατικού δικαίου

xxiv

κοινωνικού

και

;

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

Βρίσκεται

ο

οικονοµικός

φορέας

σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

[] Ναι [] Όχι

xxv

:
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

προκύπτουσα

από

ανάλογη

κατάσταση

παρόµοια

διαδικασία

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

-[.......................]

- ∆ιευκρινίστε 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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν

η

σχετική

xxvi

τεκµηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
xxvii

επαγγελµατικό παράπτωµα
Εάν

να

ναι,

[] Ναι [] Όχι

;

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[.......................]

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει

συνάψει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν

να

ναι,

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη

[] Ναι [] Όχι

xxviii

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων

, λόγω

της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης;
Εάν

να

ναι,

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[.........…]

πληροφορίες:
Έχει

παράσχει

ο

οικονοµικός

φορέας

ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης
Εάν

xxix

;

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

[...................…]

πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη

πληµµέλεια

xxx

κατά

[] Ναι [] Όχι

την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης

δηµόσιας

σύµβασης,

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
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της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν

να

ναι,

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει

[] Ναι [] Όχι

ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)

ήταν

σε

θέση

καθυστέρηση

τα

απαιτούνται

από

να

υποβάλλει

χωρίς

δικαιολογητικά

που

την

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται

να

του

αποφέρουν

αθέµιτο

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει

εξ

αµελείας

παραπλανητικές

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούµενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: 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 είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

xxxi

, εκτός

εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

xxxii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

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 ∆ήλώσης 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): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

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.
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.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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vi

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.”
vii

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.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x

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/∆ΕΥ 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
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xi

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.
xii

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.
xiii

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”.
xiv

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/∆ΕΥ 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.".
xv

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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)
xx

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

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).
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xxii

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 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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii

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.

Σελίδα 79

