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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων
που θα του/τους ανατεθεί, η Προμήθεια: α) των αναλωσίμων για τη λειτουργία των αυτόματων
αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης ( ΕΔΠΑΡ) και β) των Αναλωσίμων για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας».

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 ( ΦΕΚ
98/Α΄/05),
2. Tις διατάξεις του Π.Δ.100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» ( ΦΕΚ 167/Α/14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015),
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016),
5. Την αριθμ.οικ.201/5-1-2016 (ΦΕΚ 6/Β/8-1-2016) απόφαση περί Εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας… ,
6. Την αριθμ. 63937/30-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής
Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και Κατανομής
αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της
Γεν. Δ/νσης Οικ/κών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ,
7. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143/Α/28.6.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) « Κύρωση του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) περί « Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25
ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις….» ( ΦΕΚ
74/Α/26.3.2014),
11. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί « Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α/05-08-16),
12. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ
σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών,
13. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994
«Περί παρακράτησης φόρου
εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α΄),
14. Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13),
15. Την αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» ΦΕΚ 2573/Β/28-12-2015 »,
16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
17. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και
ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως τροποποιήθηκε με το ν.
4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν. 4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β
αυτού (ΦΕΚ 86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 « περί τροποποίησης διατάξεων του
Ν.4013/11 ( ΦΕΚ 90/Α/13) και όπως ισχύει,
18. Το υπ’ αρ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί
Υπολογισμού τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ.».
19. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α΄/23-03-2015) περί « Κωδικοποίησης διατάξεων
για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
20. Την υπ’αρ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομικών (ΦΕΚ 969/22-03-2017) περί «Καθορισμού του χρόνου,
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06%
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών
πληροφοριών εφαρμογής της παρ. 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ/Α΄/147),
21. Την υπ’αρ. 57654/22-05-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) περί «Ρύθμισης
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
22. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,
23. Την από 17-06-2016 (ΑΔΑ: 71ΦΜ4653Ο7-6Α4) Συλλογική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΠΔΕ 2016 και ειδικότερα το έργο 1982ΣΕ07500000 της ΣΑΕ
075,
24. Tην υπ’αρ. 141447/29-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΠ51465ΧΙ8-ΝΔ0) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης - Οικονομικών , «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη
του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.» (ΦΕΚ 4319/Β/30-12-2016),
25. Τις πιστώσεις του ΠΔΕ και ειδικότερα το έργο 1982ΣΕ07500000 της ΣΑΕ 075.
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26. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 « περί Συγκρότησης συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11),
27. Την υπ’αρ. 14671/22-3-2017 ( ΑΔΑ: 7ΜΥ1653Π8-07Υ) απόφαση ΥΠΕΝ περί « Συγκρότησης
συλλογικού οργάνου»,
28. Το υπ’ αρ.17806/19-04-2017 έγγραφο (αίτημα) του Τμ. Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της
Δ/νσης Κ.Α.Π.Α.
29. Την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. για την προμήθεια: α) Αναλωσίμων για τη
λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων και β) αναλωσίμων για τη
λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (BTEX) και της
μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας»,
30. Το από 12-05-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων, για τη διαθεσιμότητα πιστώσεων από το ΠΔΕ του έργου 1982ΣΕ07500000
της ΣΑΕ 075,
31. Το υπ’ αρ.28291/14-6-2017 (ΑΔΑΜ:17REQ001542159) αίτημα του Τμ. Τμήμα Προμηθειών
και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
32. Το υπ’αρ. 28819/20-6-2017 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων για τη
διαθεσιμότητα πιστώσεων στο έργο με κωδ. 1982ΣΕ07500000 της ΣΑΕ 075,
33. Την υπ’αρ.33709/27-7-2017 (ΑΔΑ: 62ΤΥ4653Π8-ΗΚΦ, ΑΔΑΜ:17REQ001761694) απόφαση
έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή
αναδόχου ή αναδόχων που θα του/τους ανατεθεί, η Προμήθεια: α) των Αναλωσίμων για τη
λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) που την ευθύνη για τη λειτουργία τους έχει το
Υπουργείο και β) των Αναλωσίμων για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας».
Ο ανωτέρω συνοπτικός διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως κάτωθι:
α) ΤΜΗΜΑ 1 – Προϋπολογισμός: Περιλαμβάνει την Προμήθεια Αναλωσίμων για τη λειτουργία των
αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων» για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ – Τεχνικές
Προδιαγραφές (Τμήμα 1) της παρούσας προκήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 35.738,42 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 44.315,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
β) ΤΜΗΜΑ 2 – Προϋπολογισμός: Περιλαμβάνει την Προμήθεια Αναλωσίμων για την λειτουργία
των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής
αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Γ – Τεχνικές Προδιαγραφές (Τμήμα 2) της παρούσας προκήρυξης η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 3.927,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.869,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω Τμημάτων (Τμήμα 1 και Τμήμα 2) ανέρχεται
στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(39.665,42 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 49.185,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα που
αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών (αναλώσιμα) και ποσοτήτων κάθε τμήματος.
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα.
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Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος
τμήματος ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας των δύο (2)
αναφερόμενων στην παρούσα τμημάτων.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο αναφερόμενα τμήματα στον παρόντα
διαγωνισμό δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με
το εναπομείναν τμήμα αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους συνοδευόμενο από
αίτηση, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, επί της οδού
Μεσογείων 119 (2ος όροφος), Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 29/08/2017, ημέρα
Tρίτη και ώρα 10:30 /καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
H ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 29/08/2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00, στο ισόγειο του κτιρίου (αίθουσα συσκέψεων), επί της οδού Μεσογείων
119.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθεί:
• Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια ( www.diavgeia.gov.gr)
• Στο
Κεντρικό
ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
συμβάσεων
(www.eprocurement.gov.gr)
• στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr).

(ΚΗΜΔΗΣ),

Επιπλέον, η διάθεση των τευχών της παρούσας προκήρυξης γίνεται ατελώς από την Υπηρεσία
στη Δ/νση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192 – Αθήνα ( 2ος όροφος, γρ.237).
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Μεσογείων 119, Τ.Κ.
101 92, τηλ. επικοινωνίας 210 6969039. Σε ότι αφορά την προμήθεια των αναλωσίμων, αρμόδια
είναι η Δ/νση Κ.Α.Π.Α., Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας ( κ. Τσιλιμπάρη , τηλ. 210 8650076 ή
210 8652769).
Οι σχετικές διευκρινήσεις θα αναρτηθούν στο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ.(http://www.ypeka.gr)
στον ίδιο χώρο που θα αναρτηθεί και η παρούσα προκήρυξη στη διαδρομή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ –
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα παραρτήματα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Για οποιοδήποτε άλλο
θέμα δε ρυθμίζεται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ
147/Α΄/08-08-2016).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α …………. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β …………. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ …………..ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ …………..ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε …………..ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ………….ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Συνημμένα
Παραρτήματα (Α,Β,Γ, Δ, Ε ,ΣΤ )
Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ.Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.
3. Γρ.Γεν.Γραμματέως Υ.Π.ΕΝ.
4. Γρ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλ. Διακυβέρνησης
5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
6. Γρ. Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών
7. Δ/νση Κ.Α.Π.Α.
Τμ. Ποιότητας Ατμόσφαιρας
8. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Τακτικά Μέλη
α) Γλύπτη Ελένη στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος ( πρόεδρος)
β) Θεοφιλόπουλος Γεώργιος στη Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Υπηρεσιών Ύδατος
γ) Μεϊμάρης Δημήτριος στη Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας
Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
Αναπληρωματικά Μέλη
α) Χουνδρής Γεώργιος στη Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών και
Ενεργειακής Αποδοτικότητας ( Αν. Πρόεδρος)
β) Ζαμπέλης Αντώνιος στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
γ) Μεταξιώτης Αντώνιος στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή
-Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
- Χρ. Αρχείο
- Μ.Κουκουράκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός, επιλογής αναδόχου ή αναδόχων που θα του/τους ανατεθεί η Προμήθεια:
α) των αναλωσίμων για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς
του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και β) των Αναλωσίμων
για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας
στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας».
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών
και Διοικητικής Μέριμνας
Συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 1 – Προϋπολογισμός: Περιλαμβάνει
την Προμήθεια Αναλωσίμων για τη λειτουργία
των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους
σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτημα Γ- Τεχνικές
Προδιαγραφές (Τμήμα 1) της παρούσας
προκήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας
θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 35.738,42
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 2 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 2 – Προϋπολογισμός : Περιλαμβάνει
την Προμήθεια Αναλωσίμων για την λειτουργία
των αυτόματων αναλυτών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της
μονάδας στατικής αραίωσης του
εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας»,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Γ- Τεχνικές Προδιαγραφές (Τμήμα 2)
της παρούσας προκήρυξης η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας
θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 3.927,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 39.665,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
1 ΚΑΙ 2
ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τις Πιστώσεις του ΠΔΕ και ειδικότερα το έργο:
1982ΣΕ07500000 της ΣΑΕ 075
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας
Ατμόσφαιρας (Δ/νση Κ.Α.Π.Α.) – Τμήμα Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας (Δ/νση Πατησίων 147, Τ.Κ.
11251- Αθήνα

CPV

38434000-6

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρωτόκολλο Υ.Π.ΕΝ, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Μεσογείων 119 ( 2ος όροφος), Τ.Κ. 101 92

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ %

ΩΡΑ
29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
ΤΟΥ
29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Μ. Κουκουράκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6969039
Ειρ. Τσιλιμπάρη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8650076 ή 210 8652769
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον
20% υπέρ Ο.Γ.Α.), και
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
(A.E.Π.Π.), επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του N. 4172/13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Στοιχεία Διαδικασίας Διαγωνισμού – Χρηματοδότηση
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η Παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο: 1982ΣΕ07500000 της ΣΑΕ 075.
1.2 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια: α) των Αναλωσίμων για τη λειτουργία των
αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και β) των Αναλωσίμων για την λειτουργία των αυτόματων
αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής αραίωσης του
εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας».
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων ( CPV) 38434000-6.
Ο ανωτέρω συνοπτικός διαγωνισμός υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως κάτωθι:
α) ΤΜΗΜΑ 1 – Προϋπολογισμός: Περιλαμβάνει την Προμήθεια Αναλωσίμων για τη λειτουργία των
αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ – Τεχνικές
Προδιαγραφές (Τμήμα 1) της παρούσας προκήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 35.738,42 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 44.315,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
β) ΤΜΗΜΑ 2 – Προϋπολογισμός : Περιλαμβάνει την Προμήθεια Αναλωσίμων για την λειτουργία
των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής
αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας », όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Γ – Τεχνικές Προδιαγραφές (Τμήμα 2) της παρούσας προκήρυξης η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 3.927,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.869,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω Τμημάτων (Τμήμα 1 και Τμήμα 2) ανέρχεται
στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(39.665,42 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 49.185,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα που
αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών (αναλώσιμα) και ποσοτήτων κάθε τμήματος.
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος
τμήματος ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας των δύο (2)
αναφερόμενων στην παρούσα τμημάτων.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο αναφερόμενα τμήματα στον παρόντα
διαγωνισμό δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με
το εναπομείναν τμήμα αυτού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο διαγωνισμό δίδεται στο
Παράρτημα Γ – Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
1.3 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται στην
απόφαση της προκήρυξης.
1.4 Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών - Διενέργεια Διαγωνισμού
1.4.1 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους συνοδευόμενο από
αίτηση, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ επί της οδού Μεσογείων
119 (2ος όροφος), Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:30 /καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
1.4.2 H ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 29/08/2017, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00, στο ισόγειο του κτιρίου ( αίθουσα συσκέψεων) του Υ.Π.ΕΝ. επί τους οδού
Μεσογείων 119 .
1.5 Δημοσιότητα
Η παρούσα προκήρυξη με τα παραρτήματά της θα δημοσιευτεί:
• Στο πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με το Ν.3861/2010,
• Στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016,
Επίσης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: www.ypeka.gr, (όπου τα
έγγραφα της σύμβασης ΤΕΥΔ και Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς θα είναι σε επεξεργάσιμη
μορφή - doc).
1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
1.6.1 τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 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.
1.6.2 δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
1.6.3 λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1 Έγγραφα σύμβασης (Τεύχη) και Πρόσβαση σε αυτά – Διευκρινήσεις / Συμπληρωματικές
πληροφορίες (περ.14 παρ.1 του άρθρου 2 και άρθρα 53 και 121 του Ν.4412/2016)
2.1.2 Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα προκήρυξη με τα παραρτήματά της (Παράρτημα Α: Συνοπτικά Στοιχεία
Διαγωνισμού, Παράρτημα Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού, Παράρτημα Γ:
Tεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτημα Δ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
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Παράρτημα Ε: Yπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα ΣΤ: Υπόδειγμα Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
β) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
γ) Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του αναδόχου.
2.1.3 Σειρά Ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή / και η εκτέλεση της σύμβασης
σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
α) Το συμφωνητικό ( σύμβαση)
β) Η προκήρυξη με τα παραρτήματά της
γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή.
δ) Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του αναδόχου.
2.1.4 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης, στα
παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας τη
αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: http://www.ypeka.gr , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.
Tα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται ατελώς από το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, Δ/νση: Mεσογείων 119, 2ος όροφος (τηλ.
επικοινωνίας 210 6969039), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
2.1.5. Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες (άρθρο 121 του ν. 4412/2016)
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το
διαγωνισμό το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών,
αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 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.
2.1.6 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα..
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.7 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές ( παρ. 4.1 – εγγύηση καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την ως
άνω παράγραφο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας
προκήρυξης.

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόντα διαγωνισμό έχουν:
Ι. 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 Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο
βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στη περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
ΙΙ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. Οι ενώσεις οικονομικών υποχρεούται να πράξουν τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτούς
η σύμβαση.
ΙΙΙ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

11/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16

2.2.2 Λόγοι Αποκλεισμού ( άρθρο 73 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείονται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος ( ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης ( ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παρ.1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
συμβουλίου 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 (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000( Α΄48).
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ( ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ( EE 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 για του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου ( ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 ( Α΄215).
Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η ανωτέρω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένηs ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και
Ε.Ε. ) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών ( Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.2.2.2 Όταν ο προσφέρων, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική η διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή (παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης (διαγωνισμό), 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 αν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
2.2.2.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις .
2.2.2.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.3 Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016
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 όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας τους απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά η
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016.
2.2.4. Προκαταρτική Απόδειξη Κατά Την Υποβολή Προσφορών –Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Προς προκαταρτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία
από καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) – ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ

13/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16

το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 όπως
ισχύει.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr)
2.2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Αποδεικτικά Μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3 κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά την σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.3γ του Ν.4412/2016.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της
παρούσας προκήρυξης, 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, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση 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 2.2.2.3 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας. Ζητείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, 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 2.2.2.3.
Για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.5, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
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του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
δ) για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
στ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση της απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη
και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα που
αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών (αναλώσιμα) και ποσοτήτων κάθε τμήματος.
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
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νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τη παράγραφο
2.1.6 της παρούσας.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και το άλλο την ένδειξη “ ANTIΓΡΑΦΟ” (σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δύο
αντιτύπων, επικρατέστερο είναι το πρωτότυπο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο)
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) η λέξη Προσφορά
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
γ) Το αντικείμενο του διαγωνισμού ( Τμήμα 1 , Τμήμα 2, Τμήμα 1 και Τμήμα 2)
δ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης
γ) Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών).
δ) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου
και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.
Επιπλέον στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται η ένδειξη: “ Nα μην ανοιχτεί
από το πρωτόκολλο ή τη Γραμματεία”.
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται τρεις ανεξάρτητοι, σφραγισμένοι
(υπό)φάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι τρεις (υπό) φάκελοι είναι οι εξής:
1. (υπό) φάκελος με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »
2. (υπό) φάκελος με την ένδειξη: «Τεχνική Προσφορά»
3. (υπό) φάκελος με την ένδειξη: «Οικονομική Προσφορά»
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

2.4.1.1 Περιεχόμενο (Υπό)Φακέλου με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας προκήρυξης, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές
ή τρίτα μέρη.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr
(προσαρμοσμένο από την αναθέτουσα αρχή) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
προκήρυξης (Παράρτημα Δ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.1.2 Περιεχόμενο (Υπό) Φακέλου με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές» και όπως ειδικότερα ορίζονται στην παρούσα
προκήρυξη.
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2.4.1.3 Περιεχόμενο (Υπό) Φακέλου με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ε «Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς» της παρούσας.
Το Υπόδειγμα της Οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμή μορφή (doc.) θα αναρτηθεί μαζί με την
παρούσα προκήρυξη στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ στη Δ/νση: www.ypeka.gr
Επισημαίνεται ότι:
- Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- H τελική τιμή θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος με ΦΠΑ.
- Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια
Επιτροπή.
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
- θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 2.4.1.4 της
παρούσας προκήρυξης.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ β) δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό όπως ορίζεται
στην παρούσα προκήρυξη και στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2.4.1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών ( άρθρο 97 του Ν.4412/2016)
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν (120)
ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρου αναφερόμενου χρόνου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ίσο με το ανωτέρω, ήτοι 120 ημέρες.
2.4.1.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών
• Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται
στη παρούσα και συγκεκριμένα: στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.1.1 (Περιεχόμενο (Υπο)φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.1.2
(Περιεχόμενο (Υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.1.3 (Περιεχόμενο (Υπο)φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.1.4
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 2.4.1.6 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) όπως ειδικότερα
ορίζεται, 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως
αναφέρεται στην παρούσα.
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο
• Προσφορά που θα κατατεθεί για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας όπως
ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
• Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
• Προσφορά 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 τη συμπλήρωσή της σύμφωνα με τη
παράγραφο 3.1.1 της παρούσας.
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•

Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης

2.4.1.6 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 88 του
ν.4412/2016, η αρμόδια επιτροπή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. Αν οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι
ικανοποιητικές η αρμόδια επιτροπή μπορεί να απορρίψει την προσφορά.
2.4.1.7. Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Επισημαίνεται ότι, η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν για τον παρόντα συνοπτικό
διαγωνισμό σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.
3.1.1 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 102
του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να διευκρινίσουν, το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.2 Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο
3.2.1 Μετά την αξιολόγηση προσφορών η Aναθέτουσα Aρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 ( Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παράγραφο 2.2.5 της
παρούσας προκήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 2.2.3
3.2.2 Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
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3.2.3 Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 103 του
ν.4412/2016 και ολοκληρώνεται με την σύνταξη Πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή
(γνωμοδοτικό όργανο) είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η
αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι
του ποσοστού 30% ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι του ποσοστού 50%.
Ακολουθεί η διαβίβαση του πρακτικού στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη σχετικής απόφασης.
Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν .
3.3 Κατακύρωση –Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5 «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης (Αποδεικτικά μέσα)»
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμβαση),
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας και την αναφερόμενη κατωτέρω (παρ. 4.1) εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,
ισχύουν τα αναφερόμενα της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
3.4 Ενστάσεις
• Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
• Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησή της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας
προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
• Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1 %) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
3.5 Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού
Η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016

19/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 72 του ν.4412/2016)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (για κάθε
τμήμα), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο τα αναφερόμενα την παράγραφο 2.1.7 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας προκήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4 , η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας προκήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3 Ειδικοί όροι εκτέλεσης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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.
4.4. Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου ( άρθρο 201 του Ν.4412/2016)
4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 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 σύμβασης,
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών
από την αρμόδια επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του ΥΠΕΝ και 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. Toν 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:
•

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν. 4412/16) επί
της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε
πληρωμή (αρ. 350 παρ 3 Ν. 4412/16).

•

Κράτηση 0,06% (αρ. 375 Ν.4412/16) υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
Ο.Γ.Α. επ’ αυτού) επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος και βάσει του άρθρου 4 παρ.
3 Ν. 4013/2011.

•

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
5.2.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης , εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
5.3. Εμπιστευτικότητα Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και της δικαιούχου Δ/νσης
Κ.Α.Π.Α.
5.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια των Αθηνών.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης.
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη ( αναλώσιμα) από την ημερομηνία που θα
ορίζεται στη σύμβαση, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ (Τεχνικές Προδιαγραφές).
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.
6.2 Παραλαβή υλικών
Αρμόδια για την Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου είναι η εκάστοτε ισχύουσα
κληρωθείσα Επιτροπή η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής το οποίο κοινοποιεί και στον ανάδοχο/αναδόχους.
Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης των ειδών ανά τμήμα ορίζονται στο Παράρτημα Γ « Τεχνικές
Προδιαγραφές » της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΤΜΗΜΑ 1)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), που
λειτουργεί το Υπουργείο είναι εγκατεστημένοι 6 αυτόματοι αναλυτές διοξειδίου του θείου (SO2),
12 αυτόματοι αναλυτές διοξειδίου του αζώτου (NO2), 4 αυτόματοι αναλυτές μονοξειδίου του
άνθρακα (CO) και 11 αυτόματοι αναλυτές όζοντος (Ο3), μοντέλα Τ100, Τ200, Τ300 και Τ400
αντίστοιχα, της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc.
Για την λειτουργία των αναλυτών είναι απαραίτητη η προμήθεια των αναλωσίμων που
περιγράφονται παρακάτω:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΔΠΑΡ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ100 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ
043570000
Τ100 (AKIT, EXP KIT, T100)
2

PU0000096

000940100

000940400

ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ KNF
N811 ΑΝΑΛΥΤΗ (REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 3 ML ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ORIFICE, 3 MIL, SPAN GAS FLOW
CONTROL)

2

2

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 0.0004 ΜΠΛΕ (CD,
ORIFICE, .0004 BLUE)

2

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 012 ML ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ORIFICE, 012 MIL,
2
RXCELL)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΛΑΜΠΑ UV ME TON
KIT000236
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ (KIT, UV LAMP w/E-A
2
ADAPTER)
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ200 ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ
047150000
Τ200 (AKIT, EXP KIT, Τ200)
5
000940800

051990000

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
(ASSY, SCRUBBER, INLINE, PUMP
PACK)

5
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PU0000092

000940100

000940400

000940600

ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
GAST ΑΝΑΛΥΤΗ (REBUILT KIT GAST)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 3 ML ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (ORIFICE, 3 MIL,
DILUTION & VACUUM MANIFOLDS &
IZS )
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 4 ML ΡΟΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
(ORIFICE, 4 MIL, OZONE FLOW)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 10 ML ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΥ,
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ (ORIFICE, 10
MIL, SAMPLE FLOW & SPAN,
DILUTION & VACUUM MANIFOLDS)

011310000

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ
ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (ASSY, MOLY GUTS
w/WOLL)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΝΟΧ
(ASSY DRYER NOX)

PU0000091

ΑΝΤΛΙΑ
PUMP, GAST, SNGL HEAD, UNI-VOLT

062390000

6

4

4

4

4

3

1

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ300 ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ
009600400
T300 (AKIT, EXP KIT, T300)
2

PU0000096

000940600

000940700

ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ KNF
N811 ΑΝΑΛΥΤΗ (REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 10 ML ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΥ,
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ (ORIFICE, 10
MIL, SAMPLE FLOW & SPAN,
DILUTION & VACUUM MANIFOLDS)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 5 ML ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
(ORIFICE, 5 MIL, FLOW CONTROL)

2

2

2

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ400 ΟΖΟΝΤΟΣ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ
006190200
T400 ( KIT, EXPENDABLES, Τ400)
6
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PU0000096

FL0000012

000941000

KIT000290

077480200

ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ KNF
N811 ΑΝΑΛΥΤΗ (REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
(SCRUBBER, OZONE)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 13 ML ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ (ORIFICE,
13 MIL, SAMPLE FLOW & OZONE
GENERATOR)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΛΑΜΠΑ UV ΑΝΑΛΥΤΗ
Τ400 (KIT, UV LAMP)
ASSY PUMP INT UNIV - V6 OC (κοινή
αντλία για τους αναλυτές Τ100, Τ300
και Τ400)

6

6

7

7

4

Τα είδη πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το μοντέλο των προαναφερόμενων αναλυτών και
ειδικότερα πρέπει να είναι αυτά που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρεία.
Το εκτιμώμενο κόστος της δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 35.738,42 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή
συνολικό εκτιμώμενο κόστος 44.315,64 €.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης ΚΑΠΑ
του ΥΠΕΝ, Πατησίων 147 ( 4ος όροφος)
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη
σύμβαση.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΤΜΗΜΑ 2)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναλώσιμα για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και
της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ»
Στους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ που λειτουργεί το Υπουργείο βρίσκονται εγκατεστημένοι 4
αυτόματοι αναλυτές πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) μοντέλο VOC72M, της εταιρείας
Environnement SA.
Eπίσης για τη λειτουργία της μεθόδου δοκιμής με χρήση της μονάδας στατικής αραίωσης του
Εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας» απαιτείται η χρήση αζώτου υψηλής καθαρότητας
99,9999%.
Για τη λειτουργία των αναλυτών και της μονάδας στατικής αραίωσης είναι απαραίτητη η
προμήθεια των αναλωσίμων που περιγράφονται παρακάτω:
Αναλυτής ΒΤΕΧ μοντέλο VOC72M της εταιρείας Environnement SA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5μm φίλτρο σύριγγας 25mm διαμ.(F05-0226-A)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
24

Φιάλη με άζωτο υψηλής καθαρότητας 99,9999% (Ν2
6,0) 50l με πλήρωση 200 bar με κλείστρο DIN10
Επαναπλήρωση φιάλης βαθμονόμησης κλίμακας
ΒΤΕΧ 10l με πλήρωση 150bar, συγκέντρωσης
20ppb για κάθε ουσία.
Θα συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό
ανάλυσης για κάθε ουσία.
Επαναπλήρωση φιάλης αερίου με άζωτο υψηλής
καθαρότητας 99,9999% (Ν2 6,0) 50l με πλήρωση
200 bar

4

1

1

Η φιάλη βαθμονόμησης κλίμακας ΒΤΕΧ (οίκου PRAXAIR Βελγίου) και η φιάλη αερίου αζώτου (εταιρίας Air
ο
Liquide) θα παραληφθούν προς επαναπλήρωση από τον Ανάδοχο από τον 2 όροφο, Πατησίων 147, κατόπιν
συνεννόησης με το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης ΚΑΠΑ.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη
σύμβαση και τα είδη είδη (5μm φίλτρο σύριγγας 25mm διαμ.) πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με το
μοντέλο του προαναφερόμενου αναλυτή και ειδικότερα πρέπει να είναι αυτά που προτείνει η
κατασκευάστρια εταιρεία.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ («ΠΑΤΗΣΙΩΝ», «Ν. ΣΜΥΡΝΗ»,
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ», «ΕΛΕΥΣΙΝΑ») που είναι εγκατεστημένοι οι αναλυτές, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης ΚΑΠΑ.
Το εκτιμώμενο κόστος της δαπάνης, ανέρχεται στο ποσό των 3.927,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικό
εκτιμώμενο κόστος 4.869,48 €.

Η φιάλη βαθμονόμησης κλίμακας ΒΤΕΧ (οίκου PRAXAIR Βελγίου) και η φιάλη αερίου αζώτου (εταιρίας
Air Liquide) θα παραληφθούν προς επαναπλήρωση από τον Ανάδοχο από τον 2ο όροφο, Πατησίων
147, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης ΚΑΠΑ.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη
σύμβαση και τα είδη είδη (5μm φίλτρο σύριγγας 25mm διαμ.) πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με
το μοντέλο του προαναφερόμενου αναλυτή και ειδικότερα πρέπει να είναι αυτά που προτείνει η
κατασκευάστρια εταιρεία.
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Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ («ΠΑΤΗΣΙΩΝ», «Ν. ΣΜΥΡΝΗ»,
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ», «ΕΛΕΥΣΙΝΑ») που είναι εγκατεστημένοι οι αναλυτές, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης ΚΑΠΑ.
Το εκτιμώμενο κόστος της δαπάνης, όπως προκύπτει από τον προαναφερόμενο πίνακα, ανέρχεται στο
ποσό των 3.927,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικό εκτιμώμενο κόστος 4.869,48 €.

27/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00015996]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119/ ΑΘΗΝΑ/101 92]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ για γενικούς όρους διαγωνισμού & ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΙΛΙΜΑΠΑΡΗ για τεχνικές προδιαγραφές ]
- Τηλέφωνο: [210 6969039 & 210 8650076/210 8652769
- Ηλ. ταχυδρομείο: [m.koukouraki@prv.ypeka.gr , e.tsilibari@prv.ypeka.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.ypeka.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Προμήθεια
α) Τμήμα 1: Προμήθεια Αναλωσίμων για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων
για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ).
β) Τμήμα 2: Προμήθεια Αναλωσίμων για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας».
σχετικό CPV): [38434000-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :[Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
2
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
[……]
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους6;

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ
αντικειμένου

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή
α) [……]
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα
…):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα
[ ]
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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 …):
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 21 :

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά)
σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]

31/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): 24
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
εργατικού δικαίου25;
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής33; του:
εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
[……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1

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

2

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

3

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.
4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.

5

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

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7

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.”

8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
9

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

10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
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11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ.
7 τελευταίο εδάφιο)

36/43

ΑΔΑ: 6Γ4Γ4653Π8-Γ4Χ

17PROC001822702 2017-08-16
21

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

22

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25

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

26

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27

Άρθρο 73 παρ. 5.

28

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

29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.

31

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

32

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο Παράρτημα αυτό.

34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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35

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

38

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

40

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.
42

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου
για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

44

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΤΜΗΜΑ 1)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΟΥ ΕΔΠΑΡ
AΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΠΑ
Τιμή μον.
Σύνολο
(1)
24%
(4)
(2)
(3) = (1)χ(2)

043570000

PU0000096

000940100

000940400

000940800

KIT000236

047150000

051990000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(5)= (4)+(3)

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ100 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2
ΑΝΑΛΥΤΗ Τ100
(AKIT, EXP KIT, T100)
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
2
KNF N811 ΑΝΑΛΥΤΗ
(REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 3 ML
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
2
(ORIFICE, 3 MIL,
SPAN GAS FLOW
CONTROL)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 0.0004
ΜΠΛΕ (CD, ORIFICE,
2
.0004 BLUE)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 012 ML
ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
2
(ORIFICE, 012 MIL,
RXCELL)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ
ΛΑΜΠΑ UV ME TON
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ (KIT,
2
UV LAMP w/E-A
ADAPTER)
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ200 ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
5
ΑΝΑΛΥΤΗ Τ200
(AKIT, EXP KIT, Τ200)
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ (ASSY,
SCRUBBER, INLINE,
PUMP PACK)

5
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PU0000092

000940100

000940400

000940600

062390000

011310000

PU0000091

009600400

PU0000096

ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
GAST ΑΝΑΛΥΤΗ
(REBUILT KIT GAST)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 3 ML
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
(ORIFICE, 3 MIL,
DILUTION &
VACUUM
MANIFOLDS & IZS )
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 4 ML
ΡΟΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
(ORIFICE, 4 MIL,
OZONE FLOW)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 10 ML
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ,
ΠΡΟΤΥΠΟΥ,
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΕΝΟΥ (ORIFICE, 10
MIL, SAMPLE FLOW
& SPAN, DILUTION &
VACUUM
MANIFOLDS)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ
(ASSY, MOLY GUTS
w/WOLL)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΝΟΧ
(ASSY DRYER NOX)
ΑΝΤΛΙΑ
PUMP, GAST, SNGL
HEAD, UNI-VOLT

6

4

4

4

4

3

1

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ300 ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2
ΑΝΑΛΥΤΗ T300
(AKIT, EXP KIT, T300)
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
2
KNF N811 ΑΝΑΛΥΤΗ
(REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
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000940600

000940700

006190200

PU0000096

FL0000012

000941000

KIT000290

077480200

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 10 ML
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ,
ΠΡΟΤΥΠΟΥ,
2
ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΕΝΟΥ (ORIFICE, 10
MIL, SAMPLE FLOW
& SPAN, DILUTION &
VACUUM
MANIFOLDS)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 5 ML
ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ
(ORIFICE, 5 MIL,
2
FLOW CONTROL)
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ Τ400 ΟΖΟΝΤΟΣ
της εταιρείας Teledyne Advanced Pollution Instrumentation Inc
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΗ T400 ( KIT,
6
EXPENDABLES, Τ400)
ΕΤΗΣΙΟ ΚΙΤ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ
6
KNF N811 ΑΝΑΛΥΤΗ
(REBUILT KIT PUMP
KNF N811)
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΟΖΟΝΤΟΣ
6
(SCRUBBER, OZONE)
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 13 ML
ΡΟΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΖΟΝΤΟΣ (ORIFICE,
13 MIL, SAMPLE
FLOW & OZONE
GENERATOR)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ
ΛΑΜΠΑ UV
ΑΝΑΛΥΤΗ Τ400 (KIT,
UV LAMP)
ASSY PUMP INT
UNIV - V6 OC (κοινή
αντλία για τους
αναλυτές Τ100, Τ300
και Τ400)

7

7

4

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
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B. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΤΜΗΜΑ 2)
Αναλώσιμα για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και
της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ»
Αναλυτής ΒΤΕΧ μοντέλο VOC72M της εταιρείας Environnement SA
ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή μον.
ΦΠΑ
Σύνολο
(1)
24%(4)
(2)
(3) = (1)χ(2)
5μm φίλτρο σύριγγας 25mm
διαμ.(F05-0226-A)
Φιάλη με άζωτο υψηλής
καθαρότητας 99,9999% (Ν2
6,0) 50l με πλήρωση 200 bar
με κλείστρο DIN10
Επαναπλήρωση
φιάλης
βαθμονόμησης
κλίμακας
ΒΤΕΧ
10l
με πλήρωση
150bar, συγκέντρωσης 20ppb
για κάθε ουσία.
Θα συνοδεύεται από σχετικό
πιστοποιητικό ανάλυσης για
κάθε ουσία.
Επαναπλήρωση
φιάλης
αερίου με άζωτο υψηλής
καθαρότητας 99,9999% (Ν2
6,0) 50l με πλήρωση 200 bar

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
(5)= (4)+(3)

24
4

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

Ο Χρόνος ισχύος προσφοράς είναι ( αριθμητικώς και ολογράφως) : ……………………………ημέρες

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /- Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Yπογραφή – Σφραγίδα - Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………..
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Δ/ΝΣΗ:…………………………., T.K. ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΣ: YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119
Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
5

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.................., ΠΟΣΟΥ ………………….ΕΥΡΩ
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) ……………………………..
( 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 των όρων της υπ’ αριθ………………… σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία ) προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρι ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

( Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή )

5

Oλογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
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