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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλεφ. 2105530330
Φ. 600/42E2/19
Σ. 42E2
Αμφιάλη Σκαραμαγκά, 02 Σεπτεμβρίου 2019
Συνημμένα: Ένας (1) πίνακας (ΠΠΥ)
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες
Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από
Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας
Δώδεκα (12) Μηνών από την Υπογραφή της Σύμβασης, με Αντικείμενο την Προμήθεια
Υλικών Αποκατάστασης Βλαβών Η/Μ SEMT PIELSTIC Φ/Γ τ. ‘S’ Εκτιμώμενης Αξίας Πενήντα
Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Ευρώ (€ 58.940,00), μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 42Ε2/19
Έχοντας υπόψη:
α.
Το ΝΔ 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70), περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ.»
β.
Το ΝΔ 1400/73 «Περί καταστάσεων και Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»
γ.
Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
δ.
Τη ΒαΔ 0-5/2009 / ΔΔΜΝ/Ε1
ε.
Την ΠαΔ 6-3/2017 / ΓΕΝ/Ε1
στ.
Το ΦΕΣ 660.203/14/19/03-06-19 / ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220
ζ.
Το Φ. 600/42/19/Σ.42/20-06-19 / ΚΠ/ΚΕΦΝ (Διακήρυξη "42/19")
η.
Το πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού από 02-07-19
θ.
Το ΦΕΣ 660.203/14.1/19/03 Ιουλ 19 / ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220
ι.
Το Φ. 604/250/42/19/Σ.1524/12 Ιουλ 19 / ΚΠ/ΚΕΦΝ
ια.
Το Φ. 600/42Ε1/19/Σ.42Ε1/19 Ιουλ 19 / ΚΠ/ΚΕΦΝ (Διακήρυξη "42Ε1/19")
ιβ.
Το πρακτικό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού από 02-08-19
ιγ.
Το Φ.660.203/14.2/19/09 Αυγ 19 / ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220
ιδ.
Το Φ.604/283/42Ε1/19/Σ.1839/29 Αυγ 19 / ΚΠ/ΚΕΦΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.
Δεύτερο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια υλικών αποκατάστασης
βλαβών Η/Μ SEMT PIELSTIC Φ/Γ τ. ‘S’, εκτιμώμενης αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα ευρώ (58.940,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2.
Μετά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο θα εκδoθεί επιμέρους κατακυρωτική
απόφαση και θα συναφθεί σχετική σύμβαση, με τους ίδιους όρους της υπόψη συμφωνίαςπλαίσιο, συναρτήσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού.
3.
Ο επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο θα
η
διενεργηθεί την 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30πμ στα Γραφεία του
Κλιμακίου Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), που εδρεύει στο
Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά.
4.
Η δαπάνη που θα υλοποιηθεί, συναρτήσει των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού,
κατά τη διάρκεια της ανωτέρω συμφωνίας-πλαίσιο, θα χρηματοδοτηθεί από τις εκάστοτε
πιστώσεις του οικείου έτους της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης, ήτοι από Α.Λ.Ε.
2410205001 Ε.Φ 1.011.203.00.000.00 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ αρμοδιότητας
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ΚΕΦΝ ή από Α.Λ.Ε. 2410205001 Ε.Φ 1.011.701.00.000.00 αρμοδιότητας ΓΕΝ ή από Α.Λ.Ε.
3130101002 Ε.Φ. 1.011.203.00.000.00 αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΕΞ ή από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος) αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΕΞ ή από
πιστώσεις ΤΕΣ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα δεν θα υπερβεί το ποσό των 58.940,00€, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α.

Φυσικά πρόσωπα

β.

Νομικά πρόσωπα

γ.

Ενώσεις / Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί

που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του
Προέδρου του ΚΠ/ΚΕΦΝ, είτε μέσω ταχυδρομείου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
τους, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι
η
την 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30πμ. Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως
εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρμόδια
επιτροπή.
7.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ταχυδρομικά τις προσφορές τους στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Πολεμικό Ναυτικό
Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)
Κλιμάκιο Προμηθειών (ΚΠ/ΚΕΦΝ)
Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ν. Ο. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ)
8.
Στην περίπτωση απευθείας / δια ζώσης κατάθεσης προσφορών στο Κλιμάκιο
Προμηθειών ΚΕΦΝ (ΚΠ/ΚΕΦΝ), από εκπροσώπους συμμετεχόντων οικονομικών φορέων,
απαιτείται η αποστολή των στοιχείων τους, μέσω τηλεομοιοτυπίας / fax (210-5530306) ή
email (kefn_kp@navy.mil.gr), τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή είναι τα κάτωθι:
α.
β.
γ.
δ.

Στοιχεία Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Αριθμός διακήρυξης, θέμα)
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Περιγραφή οχήματος (Αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα)

9.
Οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» όροι του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού,
αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» και καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις
των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό.
10.
Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινίσεις, ως προς τη διαδικασία του παρόντος
συνοπτικού διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στο Κλιμάκιο
Προμηθειών του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΠ/ΚΕΦΝ), στο τηλέφωνο 210-5530330
ή/και στο fax 2105530306, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 13:00, καθώς
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kefn_kp@navy.mil.gr.
Πλωτάρχης (Ο) Κ. Τσιουγκράνας Π.Ν.
Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Γενικοί» & «Ειδικοί» Όροι
«Β»
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Γ»
Τ.Ε.Υ.Δ. (ΦΕΚ 3698//16-11-16, τ. Β´)
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
02 Σεπ 19
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 600/42Ε2/19/Σ.42Ε2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΠY)

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗTA

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΛΙΚΟΥ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ (€)

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

NSN

PART
NUMBER

1

WATER JACKET

2815144145781

-

-

ΕΑ

15

3.700,00 €

55.500,00 €

2

RUBBER BLOCK

5365143440934

-

-

ΕΑ

160

8,00 €

1.280,00 €

3

JOINT

5330143556623

-

-

ΕΑ

160

13,50 €

2.160,00 €

NCAGE

ΣΥΝΟΛΟ:

CPV: 35521100-3.
Παρατήρηση: Ο προσδιορισμός των ζητούμενων υλικών θα γίνει με τον αριθμό ονομαστικού
του συστήματος κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ (NSN) ή ελλείψει κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ
(N.S.N.), με Part Number και NCAGE του κατασκευαστικού οίκου ή από τα οικεία τεχνικά
εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή κατά ισοδύναμο αυτών τρόπο
σύμφωνα με το άρθρο 54 σχετικού (γ) Νόμου. Τα ανωτέρω στοιχεία περιγραφής των υλικών
αναγράφονται με σκοπό την αναγνώριση τους και τον προσδιορισμό των τεχνικών
χαρακτηριστικών τους και όχι για τον προσδιορισμό προϊόντων ορισμένης κατασκευής ή
προέλευσης.

Για την ακρίβεια των στοιχείων
Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Τσοπουρίδης Π.Ν.
Μέλος Επιτροπής ΚΠ/ΚΕΦΝ

58.940,00 €
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
02 Σεπ 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 600/42Ε2/19/Σ.42Ε2
«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους, εντός
ενσφράγιστου φακέλου, στο Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ, που εδρεύει στο Ναυτικό
Οχυρό Σκαραμαγκά, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Παραλαβών και Διαμετακόμισης, το
αργότερο μέχρι την 09:30πμ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Προσφορές που αποστέλλονται μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (φαξ) δεν γίνονται
αποδεκτές. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α.
Τη λέξη "Προσφορά”.
β.
Προς το Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ.
γ.
Αφορά στη Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού "Σ42Ε2/19".
δ.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
ε.
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ήτοι, επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη,
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email).
2.
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει «επί ποινή απορρίψεως» τα
κάτωθι:
α.
Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο
θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
β.
Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα
εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
γ.
Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το
Παράρτημα «Β» του παρόντος.
3.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του παρόντος συνοπτικού
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Διευκρινίζεται ότι, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική.
5.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων ή έτερα πρόσωπα αρμοδίως
εξουσιοδοτημένα από αυτούς, δύνανται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο
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/ αξιολόγηση των προσφορών, που θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή
προμηθειών του ΚΠ/ΚΕΦΝ, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι θα πρέπει να διαθέτουν /
προσκομίσουν και την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν.
ΑΡΘΡΟ 2
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1.
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
α.
Ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών»
όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν
τους δημόσιους διαγωνισμούς.
β.
Ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του ΝΔ
1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους,
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους
ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς.
2.
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ως Παράρτημα «Γ» της
παρούσας, αρμοδίως υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα,
έως και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Εκτενείς οδηγίες συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στις
κατευθυντήριες οδηγίες υπ' αριθμόν 15//25-11-16 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23//13-12-18
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) που έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς
1.

O κλειστός φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Πίνακα με την κατάσταση των προσφερόμενων υλικών, όπου θα δηλώνεται το
Part Number (P/N) και το τυχόν NCAGE του δηλωθέντος κατασκευαστή.
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
(1)
Η χώρα καταγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής του
προσφερόμενου υλικού.
(2)
Ότι ο προμηθευτής αποδέχεται τη ρήτρα κωδικοποίησης.
(3)
Ότι «ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος αποδέχεται έναντι της
προμηθεύτριας εταιρείας την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας».
(4)
Ότι «κατά την παράδοση το υλικό θα συνοδεύεται από τα
ακόλουθα:
(α)
Πρωτότυπο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate of
Conformity), με το οποίο θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των παραδιδόμενων υλικών με τα
στοιχεία αναγνώρισης των υλικών που αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Υλικών
(ΠΠΥ). Το εν λόγω πιστοποιητικό θα γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί από έναν από
τους παρακάτω φορείς:
1/

Τον

κατασκευαστή

του

υλικού

(Line

Item

Manufacturer).
2/
Τον
κατασκευαστή
της
συσκευής
υποσυστήματος (Equipment/Assembly Manufacturer).
3/
Τον κατασκευαστή του συστήματος
Manufacturer).

ή

του

(System
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4/

Το

Ναυπηγείο

κατασκευής

(Building

Yard).

.
(β)
Πρωτότυπο πιστοποιητικό προέλευσης (Certificate of Origin),
του κατασκευαστή ή υπογεγραμμένο από αρμόδια Αρχή (π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο) της
χώρας κατασκευαστή ή αντίστοιχη Αρχή (π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο, Τελωνείο) της χώρας
εξαγωγής του υλικού, με το οποίο θα πιστοποιείται η χώρα προέλευσης του υλικού. Στο εν
λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται/πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα
στοιχεία:
1/
Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN.
2/
Η χώρα κατασκευής του υλικού.
3/
Ο εκδότης του πιστοποιητικού.
4/
Η περιγραφή του υλικού.
5/
O κατασκευαστής του υλικού
(γ)
Συνοδευτικά Έγγραφα (Packing
υπογεγραμμένα από το δηλούμενο κατασκευαστή αυτών.

List)

εκδιδόμενα

και

γ. Δήλωση παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων υλικών για
χρόνο τουλάχιστον ίσο με δώδεκα (12) μήνες.
δ. Αντίγραφο του εν ισχύει πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001/2015 ή
μεταγενέστερο του δηλούμενου κατασκευαστή των υλικών (μεταφρασμένο στα ελληνικά ως
παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/16), στο οποίο θα περιγράφεται με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη σαφήνεια ότι, η εταιρεία πιστοποιείται για την κατασκευή των προσφερόμενων
υλικών και όχι για τη διακίνηση ή/και διανομή αυτών, διαφορετικά η προσφορά δεν θα γίνεται
αποδεκτή.
ε. Δήλωση ότι τα υλικά θα είναι καινούργια (brand new), πλήρη και
αχρησιμοποίητα/αμεταχείριστα. Στην περίπτωση που υφίσταται γραμμή παραγωγής, τα υλικά
θα είναι τελευταίας εργοστασιακής παραγωγής (factory new), όχι μεγαλύτερης των δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Εάν τα προμηθευόμενα υλικά δεν είναι
factory new και υφίσταται για αυτά, όριο ζωής, αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης τους,
απαιτείται η αναγραφή του ορίου ζωής τους επί της συσκευασίας των υλικών. Επιπλέον, το
υπολειπόμενο, κατά την προμήθεια, χρονικό διάστημα ορίου ζωής των υλικών θα είναι
τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού ορίου ζωής τους.
στ. Στην περίπτωση δήλωσης διαφορετικού κατασκευαστή από τον αναγραφόμενο
στο NMCRL για τα ζητούμενα υλικά, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης του νόμιμου
εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι:
(1)
Τα
προσφερόμενα
υλικά
πληρούν
πλήρως
τις
τεχνικές
προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των υλικών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο
αριθμό ονομαστικού του συστήματος κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ (NSN) ή ελλείψει
κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ (N.S.N), από το Part Number και NCAGE του κατασκευαστικού
οίκου ή από τα οικεία τεχνικά εγχειρίδια του ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή κατά
ισοδύναμο αυτών τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 54 του σχετικού (γ) Νόμου.
(2) Tα υλικά είναι ισοδυνάμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για
τη χρήση που προορίζονται.
(3) Για την τοποθέτησή τους, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στον κινητήρα
ή το μηχάνημα ή στο υλικό για το οποίο προορίζονται, ούτε θα προκληθεί κάποια
δυσλειτουργία ή μείωση της απόδοσής τους.
ΑΡΘΡΟ 4
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ) θα ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, 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, ενσφράγιστο φάκελο με τα όλα τα
δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών
λόγων αποκλεισμού, από τη διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 73 του σχετικού (γ) Νόμου.
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2.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά/πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα:

α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του εκπροσώπου του προσωρινού
αναδόχου (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσωρινού
αναδόχου). Από τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
προσωρινού αναδόχου, 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. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, τα υποβαλλόμενα
αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου, καθώς και των
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτών ή των προσώπων που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η έκδοση του/των
ποινικού/-ών μητρώου/-ων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και τρεις (3) μήνες
πριν την ημερομηνία υποβολής του/-ων.
γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του προσωρινού
αναδόχου, των οποίων η ισχύς, να καλύπτει το χρόνο υποβολής της προσφοράς του στον
παρόντα διαγωνισμό, με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι, θα πρέπει επιπλέον, να
εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ και κατά τον χρόνο της υποβολής τους στην Αναθέτουσα
Αρχή. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των
πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και το
χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.
δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε.) από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις
Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου, σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Για την αποδοχή του εν λόγω πιστοποιητικού
απαιτείται όπως, η έκδοσή του έχει πραγματοποιηθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, αυτό δύναται να αντικαθίσταται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου με όμοιο περιεχόμενο (ήτοι, να βεβαιώνεται/δηλώνεται ότι δεν έχουν
εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου εις βάρος του, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς στον παρόντα
διαγωνισμό), η οποία θα φέρει ημερομηνία υπογραφής, μεταγενέστερη της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου.
3.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του σχετικού (γ) Νόμου.
ΑΡΘΡΟ 5
Κρατήσεις - Έξοδα

1.
Οι υποχρεωτικές κρατήσεις με τις οποίες βαρύνεται ο μειοδότης οικονομικός φορέας
εταιρεία είναι οι ακόλουθες:
α.
β.

Υπέρ Μ.Τ.Ν
Υπέρ ΕΛΟΑΝ

4%
2%
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γ.
δ.
ε.

Υπέρ Δημοσίου
Υπέρ
Ενιαίας
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Σύνολο:

0,144%
0,07252%
0,06216%
6,27868%

2.
Επιπρόσθετα, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων από την καθαρή αξία των
υλικών (άνευ Φ.Π.Α.), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% επί του
υπολοίπου ποσού. Δεδομένου ότι, τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για κάλυψη
αναγκών Πολεμικών Πλοίων, τόσο στην προσφορά, όσο και στο «Τιμολόγιο Πώλησης
Αγαθών» δεν θα περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
3.
Η βεβαίωση απαλλαγής Φ.Π.Α. θα χορηγηθεί από το ΚΠ/ΚΕΦΝ, ενώ η αντίστοιχη της
παρακράτησης του φόρου εισοδήματος θα επιδοθεί από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού
Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.).
4.
Οικονομικές προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων που δεν
συμπεριλαμβάνουν τις κρατήσεις ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν θα
γίνονται αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 6
Εγγυήσεις Συμμετοχής-Καλής Εκτέλεσης
1.
Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στο Κλιμάκιο Προμηθειών του
ΚΕΦΝ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες
από την κοινοποίηση της απόφασης σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επιπλέον, εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως
ποσοστού 0,5% επί της αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο άνευ ΦΠΑ, ισχύος δώδεκα (12) μηνών.
Κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, θα κατατεθεί πρόσθετη εγγυητική επιστολή
καλής εκτελέσεως, ποσοστού 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος που θα υπογραφεί,
άνευ ΦΠΑ, ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
2.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τους φορείς που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-16, τ. Α´), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα. Σε περίπτωση που τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών δεν είναι
διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεωτικοί Λόγοι Αποκλεισμού
1.
Αποκλείεται υποχρεωτικά από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, 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 λόγους των
παραγράφων 1 (αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων)
και 2 (τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ ή/και απόδειξη
με τα κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή, περί αθέτησης υποχρεώσεων του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κύριας και
επικουρικής ασφάλισης και την επιβολή εις βάρος του, ρητού αριθμού πράξεων επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατόπιν διενέργειας του
προβλεπόμενου αριθμού ελέγχων) του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
2.
Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται οικονομικοί φορείς, για τους λόγους της ανωτέρω
παραγράφου, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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3.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται στις περιπτώσεις των
παραγράφων 2α και 2β του του άρθρου 73 του Ν.4412/16, 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 τα κατάλληλα αποκαταστατικά μέτρα (αποπληρωμή χρηματικών
οφειλών ή υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την αποπληρωμή τους), πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4.
Πλέον των ανωτέρω, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
β. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
γ. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του
Ν.4412/16.
δ. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ε. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
5.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.
6.
Αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, έχουν εφαρμογή
τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του ιδίου άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 8
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή της δαπάνης προμήθειας
υλικών είναι τα κάτωθι:
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α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
β.
Τιμολόγιο του προμηθευτή και δελτίο αποστολής (εφόσον εκδίδεται
ξεχωριστό παραστατικό διακίνησης εμπορευμάτων).
γ.
Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακαθάριστο ποσό
για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500,00€.
δ.
Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο
πληρωμής υπερβαίνει τα 3.000,00€.
2.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν ιδιαίτερες συνθήκες το
επιβάλουν και έπειτα από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο, εντός εξήντα (60)
ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της παραλαβής του τιμολογίου από την
Αναθέτουσα Αρχή.
3.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α.
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έτερη
Υπηρεσία με αρμοδιότητα επί προληπτικού ελέγχου δαπανών και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
β.
Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προμηθευτή (πχ. μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).
ΑΡΘΡΟ 9
Παράδοση - Παραλαβή
1.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν ικανότητα παράδοσης το
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός των
δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης. Ο χρόνος
αυτός δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς στην κατατιθέμενη προσφορά τους.
2.
Ως τόπος παράδοσης των υλικών (DDP σύμφωνα με τους Incoterms 2010), ορίζονται
οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Παραλαβών και Διαμετακόμισης Υλικών
(ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ), με τελικό προορισμό το ΚΕΦΝ/ΔΕΑ (Λογιστήριο «1»), σύμφωνα με την
παρακάτω διαδικασία:
α.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και τον Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής του ΚΕΦΝ (τηλ.
2105530319 - 2105530320) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να εξευρεθεί ο αναγκαίος
αποθηκευτικός χώρος και να εξασφαλισθεί, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσία Ασφαλείας του
Ν.Ο. Σκαραμαγκά, η απαραίτητη / προβλεπόμενη άδεια εισόδου του προσωπικού του
αναδόχου.
β.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, θα πραγματοποιηθεί από την
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή ή
κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου από αυτόν. Η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει το
αντίστοιχο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, το οποίο θα προσυπογραφεί
και από τον προμηθευτή ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή έτερο πρόσωπο, αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Στην περίπτωση κωλύματος του προμηθευτή να παρευρεθεί
κατά τη διαδικασία παραλαβής, ο τελευταίος υποχρεούται σε έγγραφη αποδοχή των
αποτελεσμάτων αυτής, αφού του κοινοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι, η παράδοση του
τιμολογίου πώλησης υλικών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 10
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Ρήτρα Κωδικοποίησης
1.
Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών που δεν είναι ήδη
κωδικοποιημένα.
2.
Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών οικονομικών φορέων ως και της Υπηρεσίας, που
απορρέουν από την αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
α.
Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή κωδικοποίησης
(ΚΕΦΝ/ΚΦ 1600), προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών
κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ, στους δηλούμενους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών.
β.
Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στο ΚΕΦΝ (210-5531453) προκειμένου να του δοθούν
οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την
κωδικοποίηση τους.
γ.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαβιβάσει στην Αρχή κωδικοποίησης
(ΚΕΦΝ) τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ως θα ορίζεται σ' αυτή, και σε κάθε περίπτωση όχι
μετέπειτα από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
δ.
Για όσα υλικά της σύμβασης έχουν ήδη αναληφθεί διαδικασίες
κωδικοποίησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή
κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ):
(1)

Σχετική δήλωση με τα NSN που έχουν αποδοθεί.

(2)
Τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα του ζητηθούν, εφόσον
κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης τους.
ε.
Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και
κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη Αρχή κωδικοποίησης (ΚΕΦΝ), ολοκληρώνονται οι
υποχρεώσεις του προμηθευτή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που του
γνωστοποιείται από το ΚΕΦΝ, με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
3.
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους
δηλούμενους κατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών, την υποχρέωση να διαθέσουν τα
παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση αυτών.
4.
Η υποχρέωση κωδικοποίησης των συμβατικών υλικών θεωρείται όρος καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να καλύπτει και τις
υποχρεώσεις του προμηθευτή για την κωδικοποίηση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 11
Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις
1.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του
υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 72, 203, 206, 207, 213 και 215 του Ν.4412/16.
2.
Οι κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση συμβατικών όρων δύναται να κλιμακωθούν κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12
Λοιποί Όροι
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ) διατηρεί το δικαίωμα για κατακύρωση της προμήθειας
σε μεγαλύτερη ποσότητα από την αναφερόμενη στον Π.Π.Υ., σε ποσοστό μέχρι 30% ή σε
μικρότερη ποσότητα, σε ποσοστό μέχρι 30%, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16.
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2.
Σε περίπτωση που συνυποβληθούν με την προσφορά, στοιχεία και πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση
των οποίων, στους λοιπούς προσφέροντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο
οικονομικός φορέας οφείλει να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
παράγραφος 3 του άρθρου 21 του Ν. 4412/16. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύνανται να
λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών και οι λοιποί προσφέροντες οικονομικοί φορείς.
Διευκρινίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικές με τις τιμές
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
3.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της ζητούμενης ποσότητας των
υλικών του Π.Π.Υ.
4.
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΦΝ), δύναται να απορρίψει προσφορές υλικών που
κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι
εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την
απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα της ασφάλειας
της χώρας.
Για την ακρίβεια των στοιχείων
Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Τσοπουρίδης Π.Ν.
Μέλος Επιτροπής ΚΠ/ΚΕΦΝ
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Παράρτημα "B" στη Διακήρυξη Νο 42Ε2/19 /ΚΠ/ΚΕΦΝ
"Οικονομική" Προσφορά
ΠΡΟΣ: Το Κλιμάκιο Προμηθειών του ΚΕΦΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………….ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………….FAX………………
Αρ. Πρωτοκόλλου Προσφοράς:……………..Ημερομηνία
1. Αναφερόμενοι στην Ανακοίνωση υπ' αριθμ…………..σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ………
(π.χ. μηχανολογικού υλικού) σας προσφέρουμε τα παρακάτω:

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

NSN

Part
Number

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΤΕΛΙΚΗ
NCAGE ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΙΜΗ
Σ

2.

Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση του συνόλου των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων συμμετοχής και ότι αποδεχόμαστε αυτούς καθώς
και τα αναφερομένα στο N. 4412/16.
3.
Χρόνος παραδοσης του/των υλικού/-ών …………………………….…………………….από την ημερομηνία υπογραφής έκαστης εκτελεστικής Σύμβασης.
4.
Τόπος παράδοσης του/των υλικού/-ών: Oι εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Παραλαβής και Διαμετακόμισης Υλικών του ΚΕΦΝ
(ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ).
5.
Ισχύς προσφοράς:( τουλάχιστον έξι (6) μηνών)
6.
Χώρα προέλευσης των υλικών και κατάσταση αυτών (π.χ. Factory new, new stock κ.λ.π)……………………………………………...
7.
Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου: …………….
8.
Παρεχόμενα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας - Αυθεντικότητας σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση αναλυτικά όπως παρακάτω:
α. ……………………
β. ……………………
γ. ……………………
9 Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις παραγράφου 1 άρθρου 5 Παραρτήματος "Α" διακήρυξης και δεν
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
10. Δήλωση ότι σε περίπτωση «Τοποθέτησης» της Παραγγελίας, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου με 5% επί της καθαρής αξίας της προμήθειας.
Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία
Υπογραφή - Σφραγίδα

Για την ακρίβεια των στοιχείων
Υποπλοίαρχος (Ο) Α.Τσοπουρίδης Π.Ν.
Μέλος Επιτροπής ΚΠ/ΚΕΦΝ
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
02 Σεπ 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.600/42Ε2/19/Σ.42Ε2

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 φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΕΦΝ/ΚΠ)]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [73319]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ / Τ.Κ. 12462]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Ο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΡΑΝΑΣ Π.Ν.]
- Τηλέφωνο: [210-5530330]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kefn_kp@navy.mil.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.hellenicnavy.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Διακήρυξη Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες Ενσφράγιστες
Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά, Βάσει Τιμής, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας Δώδεκα (12) Μηνών από
την Υπογραφή της Σύμβασης, με Αντικείμενο την Προμήθεια Υλικών προς Αποκατάσταση Βλαβών
Η/Μ SEMT PIELSTIC Φ/Γ τ. ‘S’ Εκτιμώμενης Αξίας Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα
Ευρώ (€ 58.940,00), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - CPV : 35521100-3]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC005508519 2019-09-03]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Σ∆ Σ42Ε2/19/ΚΕΦΝ/ΚΠ]

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
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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
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
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
δωροδοκίαix,x·
απάτηxi·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv 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;

[] Ναι [] Όχι

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

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
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
όσον αφορά την καταβολή των στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
φόρων ή εισφορών κοινωνικής [……][……][……]
ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
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 τις
περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]

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

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
[] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[...................…]
πληροφορίες:
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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 επιλογής; [] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii.
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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι)
της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές
χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
viii
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300
της 11.11.2008, σ. 42).
ix
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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).
xi
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της
13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).
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Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/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.".
xv
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να
κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει
την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο).
xxii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών
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κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18
παρ. 2 .
xxv
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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

